
O G Ł OS Z EN I A  DU S Z PA ST E RS K IE  
 

Jezu, dziękuję Ci za to, że nigdy mnie nie opuszczasz. 
 

➢ Dzisiaj: 

• Rozpoczynamy drugą część okresu Wielkiego Postu, która ma charakter pasyjny. 
Od dziś aż do końca Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek zachowujemy zwyczaj 
zasłaniania krzyży. 

• Kolekta przeznaczona jest na utrzymanie naszego kościoła parafial-
nego; zaś przed kościołem, w odpowiedzi na prośbę Konferencji Epi-
skopatu Polski, odbędzie się zbiórka na pomoc dla Ukrainy. 

• Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1415. 
 

➢ Liturgia tygodnia: 

• wtorek, 28 marca — o godz. 1645 Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego. 

• czwartek, 30 marca — od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu oraz okazja do spowiedzi św. Po Mszy św. o godz. 1700 Nabo-
żeństwo do św. Rity. 

• piątek, 31 marca — Msze św. o godz. 800 i 1700. O godz. 1600 Adoracja 
Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi św. 

• sobota, 1 kwietnia — I sobota miesiąca. Msze św. o godz. 700 i 1600. Po 
Mszy św. porannej Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca. 
 

➢ W przyszłą niedzielę Kościół będzie obchodził pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Je-
zusa do Jerozolimy (Niedziela Palmowa). Poświecenie palm odbędzie się podczas 
każdej Mszy św. (również w sobotę o godz. 1600), a w sposób uroczysty dokonamy tego 
podczas Mszy św. o godz. 1100. Kolekta przeznaczona będzie na utrzymanie naszego 
kościoła parafialnego. 
 

➢ Nabożeństwa okresu Wielkiego Postu: 
— Droga Krzyżowa dla dorosłych — piątek, godz. 830 (w kościele) i 1730 (uli-

cami naszej miejscowości). 
— Droga Krzyżowa dla dzieci — piątek, godz. 1640. 
— Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym — niedziela, godz. 1415. 
Zalecki za zmarłych na Drogę Krzyżową można składać w zakrystii i w 
kancelarii parafialnej. Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej wierni 
mogą zyskać odpust zupełny. 
 

➢ W naszym kościele można nabyć świece Wielkanocnego Dzieła Caritas. 
 

❖ Bóg zapłać wszystkim za troskę o nasz kościół parafialny oraz za wszelką 
życzliwość! 
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