
SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 19 lutego 2023 

 

1. Dziś siódma niedziela zwykła w roku kościelnym. Rozpoczynamy 56. Tydzień Modlitw      

o Trzeźwość Narodu. Modlitewną pamięcią ogarnijmy wszystkich uzależnionych od alkoholu 

i ich najbliższych, wypraszając im wolność od nałogu. Dziś przeprowadzamy zbiórkę 

pieniężną do puszek na rzecz ofiar kataklizmu trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. 

 

2. Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 22 lutego, przypada Środa Popielcowa. 

Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia w naszym 

kościele o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 15:00 i 18:00, w kaplicy w Łostówce o 17:00. Zewnętrznym 

znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. 

Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od 

pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki 

muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. 

rokiem życia. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać 

będą Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. 

 

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 kaplicy w Łostówce o 16:30. 

Nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o godz. 17:00. Za udział 

w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny. 

 

4. W minioną niedzielę Rada parafialna przyjęła 9.696 zł i 200 koron norweskich, na konto 

remontowe przekazano 10.660 zł. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy pamiętają    

o potrzebach parafii i wspierają ofiarami prace remontowe. Dziękujemy za ofiarę na Misje      

z Róży Janiny Wilk, z Róży Misyjnej Bogusławy Figury i z Róży Michaliny Syrek. 

 

5. W dniu dzisiejszym w ramach Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego wystawienie 

Najświętszego Sakramentu po Mszy świętej o godz. 15:00. Od godziny 16:00 do 17:00 

adorację poprowadzi młodzież. 

 

6. W przyszłą niedzielę 26 lutego na Mszy św. o godz. 11.00, będziemy modlić się w intencji              

ks. Mirosława i złożymy Mu życzenia z okazji przypadających w ten dzień imienin.  

 

7. Polecamy prasę katolicką. Najnowszy numer ,,Gościa Niedzielnego” wprowadza               

w zaczynający się Wielki Post, m.in. artykuł o tym skąd się wziął i jaką treść kryje w sobie 

zwyczaj posypywania głów popiołem. W ,,Niedzieli” m.in. o wzroście samobójstw wśród 

dzieci i młodzieży oraz o ogromie zniszczeń i głębi ludzkich dramatów spowodowanych 

katastrofą trzęsienia ziemi w Turcji. 

 

8. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do Pana: +Śp. Jan Surówka. 

Wieczne odpoczywanie… 

 

 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 

 


