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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Rozpoczęliśmy zatem dzisiaj rekolekcje wielkopostne. Będą trwać do środy.
Gorąco zachęcamy was do uczestnictwa. Wiemy, że każdy z was ma swoje obowiązki i
różne prace, ale w rzeczywistości zbawienie i życie wieczne jest sprawą nadrzędną i każdy
musi jakoś wygospodarować kilka chwil w tym Wielkim Poście. Aby ułatwić wszystkim
udział w rekolekcjach, dodaliśmy Msze św. w powszedni dzień zarówno do południa, jak i
wieczorem. I tak: do południa Msze św. o godz. 7.00 oraz 11.00. , a wieczorem o 18.00 i
20.00. Dodatkowo zapraszamy na Drogę Krzyżową o godz. 17.30.
Będą też specjalne nabożeństwa i nauki w poszczególne dni:
W Poniedziałek: ważny dzień dla małżeństw, które zapraszamy na nabożeństwo po Mszy
św. o godz. 20.00, połączone z modlitwą przebaczenia i uzdrowienia relacji małżeńskich.
Zapewne nie ma małżeństw, które nie miałoby żadnych problemów, dlatego każdemu
przyda się modlitwa o uzdrowienie relacji. A jeżeli nawet nie macie własnych problemów,
to przyjdźcie, aby pomodlić się za inne małżeństwa, które znacie, a które mają kryzys.
Najlepiej przyjść na Msze o 20.00, a potem pozostać na nabożeństwie.
We wtorek - dzień spowiedzi (rano od 7-8.30, wieczorem od 16-21)
- o godz. 19.30 dodatkowa Droga Krzyżowa dla młodzieży i nauka
rekolekcyjna na Mszy św. o godz. 20.00.
W środę - zakończenie rekolekcji z błogosławieństwem i łaską odpustu.
- o 17.30 Drogę Krzyżową prowadzą dzieci.
- po każdej środowej Mszy św. (jeszcze przed błogosławieństwem) odczytamy
prośby do bł. Karoliny, które w środę, na zakończenie rekolekcji złożycie przed Mszą św.
Jakie to będą prośby, będziecie mogli przemyśleć przez te kilka dni.
Jeżeli ktoś nie zapamiętał wszystko z ogłoszęń, to plan rekolekcji jest dostępny na stronie
internetowej parafii. Przez stronę internetową jest też bezpośrednia transmisja ze
wszystkich nabożeństw w kościele. Jeżeli więc ktoś (nie daj Boże) byłby chory, to może
sobie na bieżąco uczestniczyć (zarówno słuchając jak i oglądając) – ale oczywiście tylko dla
chorych, bo każdy zdrowy niech przyjdzie.
2. Oprócz rekolekcji w tym tygodniu mamy także uroczystości:
 Jutro św. Józefa (przeniesione z dzisiejszej niedzieli)
 oraz w sobotę Uroczystość Zwiastowania N.M.P. W sobotę Msze św. będą o godz.
7.00 rano, następnie o 9.00 (połączone z uroczystościami Legionu Maryi), a
wieczorem o 18.00 i 20.00. W sobotę także będzie można podjąć dzieło adopcji
dziecka poczętego.
3. Przypominamy, że za tydzień kolejne spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I
Komunii Św.
4. Za chwilę, po błogosławieństwie zachęcamy do pozostania na jednym z nabożeństw
pasyjnych – po tej Mszy św. będzie to:

:
 po Mszy św. porannej – śpiewane są Godzinki o Męce Pańskiej
 po Mszy o 9.00 – śpiewana Koronka do Bożego Miłosierdzia
 po sumie o 11.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
 po Mszy o 16.30 (o 17.30) – Droga Krzyżowa
5. Wszystkim życzymy dobrego przeżywania rekolekcji, a aby nikt i nic nam w tym nie
przeszkodziło, oddajmy się pod ochronę św. Michała Archanioła.
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego
ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu
niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła

