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

1.Od  poniedziałku  Msze  Św.  w  tygodniu  o  godz.  18.00.    Po  mszy  św.  zapraszam  na
spotkanie Caritas a także osoby zaangażowane w przygotowanie wizytacje, czytające i
witające Biskupa, przedstawicieli Straży Pożarnej.

2.W środę o godz. 17.30 zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
W czwartek Adoracja od godz. 17.00. W pierwszy piątek miesiąca Msza Św. także
rano o godz. 7.00, spowiadamy każdego dnia przed Eucharystią w piątek od godz.
17.00. Do chorych pojedziemy: Ks. Stanisław od 8.00 a ks. Krzysztof od 9.45.

3.W pierwszą  sobotę  miesiąca  na  godz.  10.00  zapraszam  młodzież  –  kandydatów do
bierzmowania na próbę liturgii 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.

4.Zachęcamy  do  udziału  w  nabożeństwach  pasyjnych:  Drodze  Krzyżowej  w  piątki  o
godz. 17.30  i dodatkowej połączonej z Adoracją o godz. 19.00 i Gorzkich Żalach w
niedziele o godz. 14.30.

5.Dziękuje rodzinom z Trzęsówki za sprzątanie kościoła i złożenie ofiary 220 zł. W tym
tygodniu prosimy o pomoc kolejne rodziny. Bardzo proszę o podjęcie w tym roku
przygotowania  Grobu  Pańskiego  i  ciemnicy  kolejne  rodziny  z  Ługnicy.  Kolejka
skończyła się na państwu Strycharz.

6.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.  Ksiądz  biskup  na  wizytację  przybywa,  by  zapoznać  się  z  sytuacją
duszpasterską  i  gospodarczą  parafii.  Podczas  wizytacji,  ksiądz  biskup  poznaje
charakterystykę parafii,  życie  religijne  parafii,  interesuje  go przebieg katechizacji,
oraz  zapoznaje  się  z  innymi  formami  duszpasterstwa  występującymi  w  parafii.
(grupy, ruchy, wspólnoty osób działające na terenie parafii). Ks. Biskup udzieli też
sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Dlatego zapraszam wszystkich Drogich
Parafian na spotkanie z Ks. Biskupem. Wyjątkowo Msze Św. będą o 7.oo, 9.oo i 15.oo
(Gorzkie żale o 14.30 podczas których będziemy zbierać ofiary na kwiaty do Bożego
Grobu).  Na godz. 9.oo pragnę zaprosić przedstawicieli władz, Państwa Dyrektorów
Szkół, Panów Strażaków z sztandarami, KGW, Grupy Duszpasterskie, Schole i Chór,
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  Ks.  Biskup  udzieli  sakramentu
bierzmowania naszej młodzieży zapraszamy zwłaszcza ich z rodzinami.



7.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. 

8.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej w NIEDZIELI: O wojnie, synodzie i Kościele
po  pandemii  rozmowa  z  abp.  Rysiem,  Niech  ludzie  przestaną  obrażać  Boga  o
Objawieniach Fatimskich


