
Ogłoszenia 27 lutego – 6 marca AD 2022 

 W myśl obecnych ograniczeń sanitarnych w kościołach może być zajętych 30% miejsc 
(nie licząc osób w pełni zaszczepionych). Dla naszego kościoła oznacza to sumę ok. 
180 osób. Jednak przypominamy, że nadal mamy obowiązek używania maseczek 
i dezynfekcji rąk. Bardzo prosimy o dostosowanie się do tych wymagań. 

 Dziś rozpoczynają się Dni Eucharystyczne przed okresem Wielkiego Postu. Dzisiaj 
wystawienie Najświętszego Sakramentu będzie trwało od godziny 12:10 do 
Nieszporów o godzinie 17:00, w poniedziałek i wtorek od rannej do wieczornej Mszy 
św. (z przerwą od 11:00 do 15:00). Zachęcamy do znalezienia chwili na przynajmniej 
krótką modlitwę przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Kto 
w tych dniach trwa na adoracji przynajmniej przez pół godziny, może pod zwykłymi 
warunkami zyskać odpust zupełny. 

 Dziś, na godzinę 17:00 zapraszamy na Nieszpory Eucharystyczne. 

 Zapraszamy na wieczorne Spotkanie Wokół Biblii – w poniedziałek o godzinie 18:50. 
Wszystkich, którzy chcieliby choć trochę przybliżyć sobie, pogłębić bliskość z Panem 
obecnym na kartach Pisma Świętego, zapraszamy na to spotkanie. Jutro temat: 
OFIARA ABRAHAMA – cz. 1. 

 Dzieci i młodzież szkoły podstawowej zapraszamy na Mszę św. szkolną we wtorek, 
o godzinie 16:30. 

 We wtorki, po Mszy św. wieczornej zapraszamy do modlitwy różańcowej w dwóch 

ważnych dla nas intencjach: o jak najszybszy remont naszego kościoła; oraz o ustanie 

epidemii i uzdrowienie dla chorych. 

 W środę przypada Popielec. Tym samym rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. 
W tym dniu obowiązuje nas wszystkich wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, 
a osoby pełnoletnie, które nie ukończyły 60. roku życia – także post, czyli ograniczenie 
ilości spożywanych pokarmów do jednego posiłku do syta. Post ścisły nie dotyczy 
osób chorych. 
Msze święte z posypaniem głów popiołem – o godz. 7:00, 10:00, 16:30, 18:00. 
Tegoroczną Środę Popielcową Ojciec Święty ogłosił też dniem modlitwy i postu 
w intencji pokoju na Ukrainie. 

 Czas Wielkiego Postu jest czasem pokuty, dobrych postanowień mających nam 
pomóc w pozbyciu się wad i pomnożeniu dobra. Jedną z tradycyjnych form pokuty 
podejmowanych w tym okresie jest abstynencja od napojów alkoholowych. Taką 
ofiarą można pomóc sobie, ale też, w wymiarze duchowym, można pomóc komuś, kto 
sam z alkoholem już sobie nie radzi. 

 W czasie Wielkiego Postu, podobnie jak w latach ubiegłych, codziennie o godzinie 
15:00 będziemy się w kościele modlić Koronką do Miłosierdzia Bożego. Wszyscy, 
którym tylko czas pozwala, są do tej pięknej modlitwy zaproszeni. Jest to jeden ze 
sposobów na owocne przeżycie tego ważnego czasu. 



 Podobnie, jak w Adwencie, tak i w Wielkim Poście proponujemy pomoc w przeżyciu 
Wielkiego Postu w postaci tzw. Zdrapki, czyli karty z zadaniami – niespodziankami na 
każdy kolejny dzień. Zdrapkę można sobie zabrać ze stolików przy wejściach do 
kościoła (żeby wystarczyło dla innych – jedna na rodzinę). 

 Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Drogę Krzyżową 
będziemy odprawiać w piątki o godz. 17:15. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – 
w niedziele o godz. 17:00. 
W czasie nabożeństw Drogi Krzyżowej tradycyjnie już modlimy się za zmarłych. Zalecki 
z czytelnie wypisanymi imionami naszych zmarłych można składać w zakrystii lub 
w kancelarii parafialnej. 

 W tym tygodniu przypada 1. Czwartek, 1. Piątek i 1. Sobota miesiąca. Zapraszamy 
w czwartek o 17:30 na Godzinę Świętą i później na Eucharystię w intencji 
powołanych; w 1. Piątek o 7:00 na Mszę św. i nabożeństwo w intencji Czcicieli Najśw. 
Serca Pana Jezusa; w sobotę o 8:00 na Mszę św. i nabożeństwo w intencji czcicieli 
Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny. 

 W sobotę od 9:00 będziemy odwiedzać chorych i starszych parafian. Prosimy, aby ich 
zgłosić w zakrystii. 

 W sobotę od 15:00 (od Koronki) zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. 

 Sakrament pokuty sprawujemy 30 min. przed każdą Mszą św. oraz w sobotę, od 
godz. 16:00, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. 

 Ze względu na dni eucharystyczne przed Popielcem, w czwartek nie będzie adoracji. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:  

- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;  

- piątek od 15:30 do 17:00.  

 Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu 

pomagali przy bieżących pracach. Bardzo prosimy o dalszą pomoc – codziennie od 

godziny 9:00.  

 Dziś, oraz w Środę Popielcową po Mszach świętych przeprowadzona zostanie 

zbiórka  na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


