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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W nadchodzącym okresie obchodzimy następujące święta: 22 lutego święto Katedry św.
Piotra; 4 marca św. Kazimierza
2. 28 lutego obchodzimy rocznicę zakończenia pontyfikatu Benedykta XVI (28 luty
2013); Na mocy deklaracji złożonej przez Papieża na Konsystorzu Publicznym Ojciec Święty
zakończył swą Piotrową posługę. Pamiętajmy o Benedykcie XVI w swych modlitwach.
3. 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Żołnierze
powojennego podziemia antykomunistycznego, Żołnierze Niezłomni stanowią część
polskiego martyrologium. Ponad osiem i pół tysiąca z nich zginęło w walce. Pięć tysięcy z
nich skazani na karę śmierci – połowę wyroków wykonano. Ponad 20 000 poniosło śmierć w
więzieniach i obozach. Zostali zamordowani jako katolicy za wiarę świętą , jako Polacy za
Polską niepodległa i szczęśliwą, jako ludzie prawdy sprawiedliwości in honoru.
4. 4 marca przypada 1- czwartek miesiąca i odpowiednio 1- piątek i pierwsza sobota
miesiąca marca. Spowiedź w piątek w czasie Drogi Krzyżowej.
5. W okresie Wielkiego Postu: W każdy piątek o 16. 20 odprawiamy Drogę Krzyżową .
W każdą niedzielę o g. 15.30 odprawiamy nabożeństwo Gorzkich Żali. Zapraszam na
te praktyki wielkopostne. Za udział w Gorzkich Żalach można raz w
tygodniu uzyskać odpust zupełny za zmarłych. Odpust można uzyskać pod zwykłymi
warunkami: spowi edź Komunia św. modlitwa w intencjach Ojca Św. Udział w
Drodze Krzyżowej i w nabożeństwie Gorzkich Żali pomagają nam zbliżyć się
do tajemnicy zbawczej śmierci Chrystusa
6.

Dziękuję Pani Iwonie Dudzie za przygotowanie wielko-postnego wystroju ołtarza w
naszym kościele. Pani Iwona wraz Panią Anna Maj i kuzynka Jolą chciały w tej dekoracji
wyrazić główne idee wielkopostne : chleb przed ołtarzem to idea postu; taca to idea
jałmużny; Biblia to symbol modlitwy - rozmowy z Bogiem. Przez 40 dni będziemy się
wpatrywać w te symbole wielkopostnych duchowych ćwiczeń. Niech one skłonią nas do ich
realizacji.

7. Następujące osoby pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński: Sylwia Maria
Chemicz parafia tutejsza oraz Piotr Paweł Borek parafia Mstów. Kto wie o
przeszkodach do zawarcia tego związku powinien powiadomić księdza proboszcza.
8. Dziękuję za ofiary na sprawy związane z pracami w kościele parafialnym (sprawa witraży):
P. Graboś; P. Domagała Wioletta Marek; p. Dorobisz Krystyna; P. Halina NIźnik; P. Jerzy
Gajek;;

9. Zgodnie z wieloletnia tradycją Panie Gospodynie domów naszej parafii składają ofiary na
kwiaty do Grobu Pańskiego. Jest to piękny zwyczaj. W bieżącym roku kwiaty zdrożały.
Rozumiemy to.!!!!! W Grobie Pańskim będzie mniej kwiatów. Ale będą!!! Część z ofiar na
kwiaty przeznaczę na zakup witraży. Myślę że będzie to przyjęte ze zrozumieniem .
Zamówiłem nową figurę Pana Jezusa do Grobu.
10.

12.Modlitwa do Chrystusa Ukrzyżowanego: „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu
upadam na kolana przed Twoim Obliczem i z największą gorliwością ducha proszę
Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najwyższe uczucia wiary, nadziei i miłości
oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silna wole poprawy. Oto z
sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć
ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid
włożył w Twoje usta „ Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje”. W
każdy piątek Wielkiego Postu należy tę modlitwę odmówić

