
TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 12 marca 2023 

 

 

1. Dziś przypada trzecia niedziela Wielkiego Postu, trwamy w okresie pokuty i nawrócenia. 

Zapraszamy na Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17:00, a także na Drogę 

krzyżową w każdy piątek o godz. 16:00 dla dzieci, o 17:15 dla dorosłych i o 19:00 dla 

młodzieży. Przypominamy, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać 

odpust zupełny. Za tydzień Msza św. chrzcielna o godz. 12:30. 

 

2. W poniedziałek, 13 marca, przypada 10. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę 

Piotrową. Powierzajmy go Opatrzności Bożej oraz opiece Matki Najświętszej w naszych 

osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe 

współczesne czasy. 

 

3. Dziękujemy za ofiary na Misje z Róży Marii Dudzik, Marii Dyrek, Marii Gocał, Anny 

Ogiela, Marii Michalczewskiej, Jana Madeja i Marii Chorągwickiej z Łostówki oraz na 

kwiaty do Bożego Grobu z Róży Janiny Piwko, Barbary Gucia z Mszany Górnej, Stanisława 

Gucia z Mszany Górnej, Marii Dudzik, Marii Dyrek, Marii Gocał, Heleny Jarosz z Łostówki, 

Józefy Białkowskiej, Anny Ogiela, Marii Grzybacz, Marii Michalczewskiej, Jana Madeja, 

Katarzyny Potaczek z Łostówki i Marii Chorągwickiej z Łostówki. Dzisiaj Rada Parafialna 

przyjmuje ofiary na cele remontowe. Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone w zeszłą 

niedzielę na dofinansowanie kosztów ogrzewania budynków duszpasterskich parafii                

oraz kościoła. 

 

4. Dziś po każdej Mszy św. Wolontariusze Domowego Hospicjum w Wiśniowej rozdają 

ulotki z listą najpotrzebniejszych artykułów dla podopiecznych tej placówki. Te 

wyszczególnione dary będą zbierane, za tydzień w niedzielę 19 marca na wszystkich Mszach 

św. przed głównym wejściem naszego kościoła. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa      

w tej akcji. 

 

5. Od 19 – 25 marca będziemy przeżywali Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Przygotujmy 

się duchowo do Dnia Świętości Życia przeżywanego w Kościele 25 marca i do podjęcia 

Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

 

6. Polecamy prasę katolicką. W ,,Gościu Niedzielnym” blok tekstów z okazji 10. Rocznicy 

wyboru papieża Franciszka, a w nich m.in. dlaczego ten papież jest inny niż jego poprzednicy 

i co jest najważniejsze w jego pontyfikacie. W ,,Niedzieli” m.in. o tym czy małżeństwo           

z niewierzącym jest zagrożeniem czy praktyką wynikającą z obojętności religijnej? Jak 

zapewnić religijne wychowanie dzieci w takiej rodzinie. 

 

7. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do Pana odszeszli: Śp. Piotr Sonsala    

i Śp. Stanisław Niedośpiał. Dobry Jezu, a nasz Panie… 

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 


