
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA  (27. 02. 2022) 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Na początek bardzo chciałbym wam podziękować za zbiórkę pieniędzy dla chorej
Emilki, i przekazać wielkie dzięki od jej rodziców, dziękuje paniom za kwestę, a wam
za wielkie serca i hojność która świadczy o waszej dobroci i wrażliwości. Zebraliśmy
7930zł niech Bóg wam wynagradza i proszę| o modlitwę za rodzinę Emilki.

2. Środą Popielcową rozpoczynamy 40-dniowy okres Wielkiego postu- czasu, w którym
przez  słuchanie  Słowa  Bożego,  modlitwę,  pokutę,  nabożeństwa  pasyjne  i  czynną
miłość  bliźniego  przygotowujemy  się  do  Świąt  Paschalnych.  W  środę  porządek
nabożeństw: 7.00, 16.00 i 18.00, wyjątkowo Nowenna będzie o godz. 17.30. W tym
dniu obowiązuje post jakościowy i ilościowy. 

3. Odpowiadając  na  apele  Księży  Biskupów  chciejmy  ten  czas  Wielkiego  Postu
przeżywanego w duchu pokuty ofiarować w intencji pokoju na świecie. Wszystkie
Eucharystie , nabożeństwa i w nich uczestnictwo, nasze wyrzeczenia i posty, nasze
modlitwy i jałmużny niech będą wielkim błaganiem o pokój i wynagrodzeniem za
grzechy świata. Każdego dnia przed Eucharystią modlimy się Koronką do Bożego
Miłosierdzia.  Panie  z  Caritasu  w  środę  i  w  niedzielę  będą  kwestowały  na  rzecz
uchodźców  z  Ukrainy.  Niech  i  podjęcie  dzieła  abstynencji  (odmówienia  sobie
alkoholu)  będzie  nasza  ofiara  (zachęcamy  do  wpisania  się  do  Księgi  Trzeźwości
wystawionej na klęcznikach przed obrazem św. Anny)  

4. W pierwszy czwartek miesiąca Adoracja od godz. 16.00 i możliwość spowiedzi.

5. We wszystkie piątki Wielkiego Postu zachęcamy do udziału w Drodze Krzyżowej  
o godz. 16.30. w ten piątek Msza Św. rano o 7.00 i 17.00, spowiadamy przez cały
tydzień bardzo prosimy nie odkładać spowiedzi w czasie nabożeństwa. Do chorych
pojedziemy Ks. Stanisław o godz.  8.00 a ks.  Krzysztof o  godz.  9.45.  W ten dzień
przypada  wspomnienie  św.  Kazimierza  pamiętamy  o  solenizantach,  modlitwie
polecamy Ks. Bp. Górnego.

6. W pierwszą  sobotę  miesiąca  wynagradzamy za  grzech  przeciwko Niepokalanemu
Sercu Maryi i błagamy o pokój na świecie. Zapraszamy na Nabożeństwo na godz.
16.00  rozmyślanie  przed  Najświętszym  Sakramentem  a  od  godz.  16.30  Różaniec
poprowadzi Róża p. Anny Rachwał.

7. W  niedziele  o  godz.  10.45  zmiana  tajemnic  różańcowych,  a   o  godz.  14.30
Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, po zakończeniu Eucharystia.

8. Dziękuje rodziną z Trzęsówki za sprzątanie kościoła i złożenie ofiary 360 zł. W tym
tygodniu prosimy o pomoc kolejne rodziny. 

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej dziś w NIEDZIELI: o problemie trzeźwości
w naszej Ojczyźnie, jak przeżyć Wielki Post z dzieckiem i wiele artykułów o obecnej
sytuacji na świecie.


