
OGŁOSZENIA PARAFIALNE  
 VIII Niedziela Zwykła – 27 lutego 2022 r.    

1. Dzisiaj o 20.00 zapraszam do kościoła na modlitwę przed NS. Kolejna oddolna inicjatywa Wojowników Maryi pt. 

„NOC WALKI O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA POLSKI” i dołączymy modlitwę o zakończenie wojny na Ukrainie. 

Przyjdźmy z różańcami z dziećmi i młodzieżą. Będziemy czuwać do godz.22.00. Zapraszam. 

2. Dziś rozpoczyna się  55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. U początku Wielkiego Postu podejmujemy 

modlitwę przebłagalną za grzechy pijaństwa i inne grzechy uderzające w rodziny i Ojczyznę, a także upraszamy 

łaskę trzeźwości i abstynencji w rodzinach, zwłaszcza dla młodych. Msza św. z udziałem  młodzieży o 17.00. 

Zapraszam młodzież parafii, zwłaszcza kandydatów do bierzmowania. 

3. W  środę Popielcową rozpoczynamy Wielki Post. Obowiązuje Post ścisły. Msze św. o 10.00 i 17.00. Po Mszach 

św. zbiórka do puszek na pomoc dotkniętych wojną na Ukrainie. Na prośbę Caritas chcemy jako parafia włączyć 

się także w pomoc, poprzez zbiórkę najpilniejszych rzeczy. Można je przynosić do salki parafialnej, gdzie w 

wyznaczonych godzinach, począwszy od środy do soboty będą pełniły dyżur Panie z Caritasu. Lista rzeczy i 

godziny są podane w gablocie i na stronie internetowej. / Biuro czynne po rannej Mszy św. /. 

4. W okresie Wielkiego postu zapraszam na nabożeństwa pokutne :DROGA KRZYŻOWA : w piątki dla dzieci o 

16.30 i o 20.00 dla młodzieży i dorosłych. GORZKIE  ŻALE w niedziele o godz.14.00 z kazaniem pasyjnym.            

W tym roku będzie je głosił  ks. Jan Chrzanowski – prob. z Wojnowic. Bezpośrednio po nabożeństwie ok.14.45  

Msza św. Nie ma Mszy św. o 17.00 !!!!! 

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek objazd chorych od 9.00 / chorzy 

spoza Dusznik /. O 16.00 wystawienie NS i  sakrament pokuty - młodzież kl. VII i VIII .  W I piątek od 9.00 objazd 

chorych / Duszniki /. Od 15.30 Adoracja Najśw. Sakramentu  i spowiedź dla uczniów : kl. IV i VI  W sobotę o 

16.00 comiesięczne  spotkanie dla Matek i Ojców Różańcowych. O 16.30 różaniec i  Nabożeństwo I sobót 

miesiąca. 

6. 11 marca  o 17.00 Msza św. i katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych, których dzieci mają przyjąć 

chrzest w marcu i kwietniu. 

7. Bóg zapłać za ofiary na składkę budowlaną. W tygodniu został naprawiony dach kościoła po ubytkach i 

zniszczeniach dachówek. Koszt wyniósł 4.350 zł. Szkoda została zgłoszona do ubezpieczalni. Czekamy na 

uwzględnienie naszego wniosku o zwrot należności. Dziękuję rodzinie z Dusznik, która ufundowała i założyła 

nowy baner przy kościele, gdyż poprzedni został także zniszczony przez ostatnie wichury. 

8. Za tydzień po Mszy św o 10.30, krótkie spotkanie dla rodziców młodzieży, która pragnie przyjąć bierzmowanie. 

Od marca spotkania dla tej młodzieży będą odbywały się w grupach w salce parafialnej, po wcześniejszym 

ustaleniu z prowadzącymi. 

9. W kalendarzu liturgicznym : w piątek –  święto św. Kazimierza Królewicza 

10. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki 7 zł / + książeczka z rozważaniami / ; Gość Niedzielny po 8 zł;. Miłujcie się   

8 zł. i  Mały Gość dla dzieci 5 zł . 

11. Dziękuję za posprzątanie kościoła, dary kulinarne i za okazaną życzliwość. Bóg zapłać. Życzę błogosławionego  

tygodnia. 



 


