
Ogłoszenia parafialne 

7. Niedziela Zwykła - 19 lutego 2023 

  

1. W dniu dzisiejszym gościmy w Sanktuarium ks. Jacka ze Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy i siostry szarytki. Wprowadzają nas oni w istotę i przebieg Nowenny ku czci 
Niepokalanej Objawiającej Cudowny Medalik. Nowenna jest peregrynacją Cudownego Medalika 
i trwa od listopada 2021 roku do listopada 2030 roku. Serdecznie zapraszamy do udziału w 
Mszach św. 

2. W najbliższą niedzielę 26 lutego br. gościć będziemy ks. Szymona Klimaszewskiego, 
naszego adwentowego rekolekcjonistę, który wprowadzi nas w istotę adoracji eucharystycznej. 
Zapraszamy! 

3. Organizujemy pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach 16-23 lipca br. Szczegóły i zapisy 
w zakrystii u ks.  Tomasza. 

4. W najbliższą środę 22 lutego br. przypada Popielec. Oznacza to, że rozpoczynamy okres 
liturgiczny Wielkiego Postu. Tego dnia zachowujemy tzw. post ścisły (jeden posiłek do syta) i 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W Środę Popielcową w naszym Sanktuarium Msze 
św. w porządku niedzielnym (7.00; 9.00; 10.30; 12.00; 15.00 i 18.00), oprócz Mszy o 7.00 z racji 
dnia pracy. W czasie liturgii, po homilii, odbędzie się poświęcenie popiołu oraz obrzęd 
posypania nim głów. Okres Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy św. Wieczerzy 
Pańskiej. 

5. Zachęcamy do podjęcia uczynków pokutnych w duchu modlitwy, postu i jałmużny. 
Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: 

środa o 17.30 - Droga Krzyżowa z udziałem dzieci 

czwartek o 17.30 - Gorzkie Żale dla wszystkich z udziałem młodzieży 

piątek po Mszy św. o 9.00 - Droga Krzyżowa dla wszystkich 

piątek o 17.30 - Droga Krzyżowa dla wszystkich i z udziałem młodzieży 

piątek po Mszy św. o 18.00 - Droga Krzyżowa dla wszystkich 

niedziela o 17.30 - Gorzkie Żale dla wszystkich 

6. Rekolekcje wielkopostne odbędą się w naszym Sanktuarium w dniach od 1 do 4 
kwietnia br. Poprowadzą je wspólnie ks. Andrzej Surdykowski i ks. Marek Żmijewski z Centrum 
Ewangelizacji Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej. 

7. Wraz z pierwszą Niedzielą Wielkiego Postu (26 lutego br.) rozpoczynamy w naszym 
kościele krótką katechezę liturgiczną (mistagogiczną). Przed każdą Mszą św. wysłuchamy 
3-minutowej katechezy, która wprowadzi nas w jeden ze znaków liturgicznych lub w jedną z 
części Mszy św. Celem katechezy jest głębsze rozumienie przez nas istoty Eucharystii. 

8. Dziękujemy za życzliwość i ofiarność. Wszystkim życzymy dobrego tygodnia i 
błogosławionej niedzieli. Spotykamy się w Środę Popielcową, aby godnie rozpocząć Wielki Post. 
Zachęcamy do przeczytania kolejnego numeru naszej gazetki parafialnej Misericordia. 


