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11 luty 2018 roku – ogłoszenia parafialne 

 

 Dzisiaj obchodzimy XXVI Światowy Dzień Chorego. Jest to dzień modlitwy 

w intencji chorych, a zarazem szczególna okazja do okazania im 

chrześcijańskiej miłości. 

 

 Dzisiaj rozpoczyna się 51 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem 

„Trzeźwość  egzaminem z wolności”.  Podejmijmy abstynencję, chociażby 

tylko  czasową, bo to jest  najlepszą formą pomocy osobom uzależnionym 

i ich rodzinom. 

 

 W tym tygodniu Środa Popielcowa. Msze św. z posypaniem głów  popiołem 

o 8.00; 10.30;  17.30. Na wszystkich Mszach św. posypanie głów 

popiołem. Zabierzmy popiół dla tych, co nie będą mogli przyjść w środę do 

świątyni. 

 

 W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od 

pokarmów  mięsnych i post (ilościowy – czyli  tylko jeden posiłek do syta, 

pozostałe lekkie). Wstrzemięźliwość  obowiązuje  wszystkich, którzy 

ukończyli 14 rok życia aż do końca życia, natomiast post (ilościowy) 

obowiązuje tych, którzy ukończyli 18 rok życia a nie rozpoczęli 60-tego 

roku życia. 

 

 Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu wypadają Kwartalne 

Dni Modlitw o ducha pokuty. 

 

 W piątki Wielkiego Postu o 17:30 Droga Krzyżowa  a następnie, Msza św. 

Droga Krzyżowa dla dzieci  z III, II, I; klasy z  „0”, i  młodszych   będzie w 

czwartki o 16:00. 
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 W niedziele Wielkiego Postu o 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym, a 

bezpośrednio po Gorzkich Żalach będzie jeszcze jedna Msza św. Na 

Gorzkich Żalach składka na kwiaty do Bożego  Grobu. 

 

 Za odprawienie Drogi Krzyżowej i udział w Gorzkich Żalach 

możemy  zyskać odpust  zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust 

zupełny można również uzyskać w piątki Wielkiego Postu za odmówienie 

po Komunii Św.  przed wizerunkiem Jezusa  Ukrzyżowanego modlitwy: „O 

dobry i najsłodszy Jezu . . .”  

 

 W najbliższą niedzielę po gorzkich Żalach spotkanie Staży Grobowej, przy 

Domu Kultury w Biedaczowie. Zachęcamy młodzieńców od Gimnazjum do 

udziału w Straży Grobowej. 

 

 Dzisiaj Nieszpory w intencji naszej Ojczyzny, o godz. 15:00. Po Nieszporach 

spotkanie dzieci klasy trzeciej i ich rodziców. 

 

 Dzisiejsza składka przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać za 

ofiary, zbieramy na koszty zrobienia alejki na cmentarzu i odnowienie 

ogrodzenia wokół plebanii. Można ofiary składać w podpisanych kopertach 

albo wpłacając na konto parafii, blankiety są wyłożone przy wejściu 

na  stolikach. 

 

 Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i za ofiarę na kościół. Za 

tydzień  prosimy  następne rodziny z Gwizdowa-Podlasu. 
 


