
TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 20 marca 2022 

 

1. Trwamy w okresie pokuty i nawrócenia – dziś przypada już trzecia niedziela Wielkiego 

Postu. Po raz kolejny słyszymy słowa Zbawiciela: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo 

niebieskie”. Bóg daje nam czas na wydawanie owoców nawrócenia. Nie marnujmy go.  

 

2. W piątek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia 

obchodzimy Dzień Świętości Życia. Przykazanie Boże stoi na straży życia człowieka od 

poczęcia do naturalnej śmierci. Dlatego aborcja i eutanazja są naruszeniem świętości życia 

ludzkiego. Wzywając orędownictwa Maryi, która zgodziła się być Matką Syna Bożego, 

polecajmy Bogu każde poczęte dziecko, aby było z miłością przyjęte, oraz osoby starsze          

i chore, aby były otaczane szacunkiem i pomocą. 

 

3. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to także Dzień Duchowej Adopcji Dziecka 

Poczętego. Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie 

matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy 

różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można 

dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. Takie zobowiązanie będzie można 

podjąć uroczyście podczas Mszy Świętej o godz. 18:00. Deklaracje przystąpienia do Dzieła 

Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego są dostępne na stoliku z ulotkami. 

 

4. Zapraszamy na nabożeństwo gorzkich żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17:00. 

Nabożeństwo drogi krzyżowej w piątek o godz. 16:00 dla dzieci, o 17:15 prowadzona przez 

grupy parafialne i o 19:00 dla młodzieży. W piątek o godz. 17:00 duchowo złączymy się         

z Ojcem Świętym i zawierzymy cały świat Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii Panny 

oraz będziemy modlić się o nawrócenie Rosji i pokój w Ukrainie. Dzisiaj Msza św. chrzcielna 

o godz. 12:30. Spotkanie Grupy Apostolskiej Młodzieży w piątek po Drodze Krzyżowej dla 

młodzieży. Zbiórka dla Kandydatów na ministrantów w sobotę o 11:00 w kościele.  

 

5. Dziękujemy za ofiary na Misje i na kwiaty do Bożego Grobu z Róży Michaliny Syrek, 

Marii Dudzik, Heleny Pazdur, Anny Gajewskiej, Marii Michalczewskiej, Marii Dyrek i Marii 

Gocał oraz za ofiary na kwiaty do Grobu Bożego z Róży Janiny Piwko, Bronisławy Matusik    

i Marii Polańskiej.  

 

6. W minioną niedzielę Rada parafialna przyjęła 8.000 zł, na konto remontowe przekazano 

5.555 zł. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy pamiętają o potrzebach parafii             

i dodatkowo wspierają ofiarami prace remontowe. W związku z bardzo wysokimi opłatami za 

wywóz odpadów z cmentarza, bardzo prosimy o zachowanie umiaru w pozostawianiu na 

grobach zniczy, a przy okazji pogrzebów wieńców lub o ewentualne zabieranie odpadów ze 

sobą do domów. Tylko za miesiąc styczeń i luty oraz połowę marca koszt wywozu wyniósł 

24.060 zł.  

 

7. W dniach od 1 do 10 lipca planowana jest parafialna pielgrzymka autokarowa do Grecji 

śladami Świętego Pawła połączoną z dwudniowym wypoczynkiem nad Riwierą Tesalską.     

W programie między innymi zwiedzanie Aten, Salonik, Termopili, Belgradu po drodze do 

Grecji oraz rejs po zatoce Pagestyckiej oraz wizyta w miejscu pierwszych Igrzysk 

Olimpijskich. Koszt to 1000 złotych i 300 euro. Szczegóły na plakatach, a zapisy osobiście      

u Księdza Michała do 3 kwietnia. 

 

8. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do Pana odszedł: Śp. Ludwik Dudzik 

Dobry Jezu, a nasz Panie… 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 


