
PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 6 marca 2022 

 

 

1. Dziś pierwsza niedziela Wielkiego Postu oraz ostatni dzień Kwartalnych dni modlitw 

o ducha pokuty. Niech czas Wielkiego Postu będzie dla każdego z nas czasem zbliżania się do 

Boga, pracy nad sobą i wrażliwości na potrzeby innych. W dniu dzisiejszym przeżywamy      

w naszej parafii wizytację kanoniczną ks. bp. Roberta Chrząszcza. Przypada ona w trudnym 

czasie konfliktu i wojny na Ukrainie. Wspólnie modlimy się o pokój i zaprzestanie działań 

wojennych, a księdzu biskupowi Robertowi dziękujemy za umocnienie nas w wierze. 

 

2. Dzisiejsza niedziela jest pierwszą niedzielą miesiąca, zmiana tajemnic Żywego Różańca.   

W intencji ewangelizacyjnej na miesiąc marzec modlimy się w intencji ochrony życia  oraz 

wsparcie modlitwą i działaniami społecznymi. W intencji parafialnej modlimy się o ustanie 

działań wojennych w Ukrainie, w intencji wszystkich poszkodowanych i przybywających do 

naszej Ojczyzny. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17:15. Dzisiejsza ofiara    

z tacy przeznaczona jest na Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się”. 

 

3. W czasie Wielkiego Postu zapraszamy serdecznie na drogę krzyżową w każdy piątek 

o godz. 16:00 dzieci, o 17:15 dorosłych i o 19:00 młodzież, w czwartek całodzienna adoracja 

Najświętszego Sakramentu. Niech rozważanie męki Chrystusa będzie dla nas pomocą            

w przeżywaniu codziennych trudności.  Dziękujemy za ofiary na Misje, na kwiaty do Bożego 

Grobu i na pomoc Ukrainie z Róży Józefa Węglarza oraz za ofiarę na kwiaty do Bożego 

Grobu z Róży Marii Zięba. Spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii 

Świętej odbędzie się w niedzielę 20 marca po Mszy św. o godz. 11:00. 

 

4. We wtorek, 8 marca, przypada wspomnienie Jana Bożego, założyciela Zakonu 

Bonifratrów. W tym dniu obchodzony jest także międzynarodowy Dzień Kobiet. Wszystkim 

paniom życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa, doświadczenia miłości i szacunku oraz 

opieki Matki Najświętszej. W przyszłą niedzielę przypada kolejna rocznica wyboru na Stolicę 

Piotrową papieża Franciszka. Zapraszamy do modlitwy w intencji następcy Świętego Piotra, 

aby był dla wszystkich czytelnym drogowskazem podążania za Chrystusem. 

 

5. W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana: Śp. Maria Dzielska, Śp. 

Anna Markiewicz,  Śp. Piotr Dudzik,  Śp. Stanisława Dziedzina, Śp. Michał Niedośpiał 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie… 

 

6. Polecamy prasę katolicką. W ,,Gościu Niedzielnym” kolejna płyta z kolekcji ,,Biblia 

Audio”, a na niej Księgi Prorockie (Prorocy Mniejsi). W ,,Niedzieli” m.in. poruszające 

artykuły o dramacie ludzi na Ukrainie oraz jak rozmawiać z dziećmi o wojnie. 
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