
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  (27. 03. 2022) 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 Od poniedziałku Msze Św. w tygodniu o godz. 17.00 (W Trzęsówce o 18.00)  
 W  pierwszy  piątek  miesiąca  Msza  Św.  także  rano  o  godz.  7.00,  spowiadamy
każdego dnia przed Eucharystią w piątek od godz. 16.30 msza o 17.00. Do chorych
pojedziemy: Ks. Stanisław od 8.00 a ks. Krzysztof od 9.45.
 W pierwszą sobotę miesiąca na godz. 10.00 zapraszam młodzież – kandydatów do
bierzmowania na próbę liturgii do Trzęsówki, a o godz. 17.00 wszystkich czcicieli Matki
Bożej  na  Nabożeństwo  wynagradzające  (17.00  adoracja  a  od  17.30  Różaniec  który
poprowadzi Róża p. Jolanty Łakomej.
 W  soboty  Wielkiego  Postu  Nabożeństwa  Drogi  Krzyżowej  godz.  16.30  
z Eucharystią 
 Bardzo proszę w niedziele Wielkiego Postu odśpiewać przed Eucharystią Gorzkie
Żale, proszę zabierać ze sobą śpiewniki pamiętając że za pobożne odśpiewanie można
zyskać odpust. Dziękuję za wasz piękny śpiew.
 W  przyszła  niedziele  03.04 w  naszej  parafii  będziemy  gościć ks.  Biskupa  Jana
Wątrobę który chce się spotkać z wiernymi naszej parafii  w czasie  swojej wizytacji
kanonicznej. Biskup jako następca apostołów, jak niegdyś oni sami, odwiedza parafie,
by  spotkać  się  z  wiernymi  i  wspólnie  przeżywać  radość  chrześcijańskiej  wiary.
Przyjeżdża,  by  słuchać  o  radościach,  wejść  w  nasze  troski,  by  prosić  Boga  
o błogosławieństwo dla naszego życia. Ks. Biskup udzieli też sakramentu bierzmowania
naszej młodzieży.  Dlatego zapraszam wszystkich Drogich Parafian na spotkanie z Ks.
Biskupem. Wyjątkowo na Msze Św. w Ostrowach 11.30 (Gorzkie żale o 11.oo).  Pragnę
zaprosić  przedstawicieli  władz,  Panią  Dyrektor  Szkoły,  Panów  Strażaków  z
sztandarami,  KGW,  LSO, Schole i  Drogich Rodziców wraz z  dziećmi i  młodzieżą,
starszych i samotnych, Róże Różańcowe które po mszy św. zmienią tajemnice a my
wszyscy będziemy mogli spotkać się z Ks. Biskupem. O godz. 15.oo  w Trzęsówce Ks.
Biskup udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży zapraszamy zwłaszcza ich 
z rodzinami.
 Od 07 kwietnia do Niedzieli Palmowej będziemy przeżywać Rekolekcje Parafialne,
dokładny  plan  wywieszony  będzie  w  gablocie,  na  stronie  internetowej,  będzie  też
można sobie zabrać program do domu w następną niedziele ministranci będą rozdawać
po Mszach Św. Proszę o modlitwę w intencji Rekolekcjonisty i całej Parafii. 

      


