
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
7 Niedziela Zwykła 

19 lutego 2023 r. 

  

    1. Dzisiaj w naszej parafii przed Wielkim Postem, rozpoczynamy Czterdziestogo-

dzinne Nabożeństwo. Msze św. z kazaniem będą sprawowane w poniedziałek i wto-

rek o godz. 18.00. Przez wszystkie trzy dni będą odprawiane nabożeństwa euchary-

styczne o godz. 17.30, zachęcamy także do prywatnej adoracji Najświętszego Sa-

kramentu.  

 

2. 22 lutego w Środę Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze św. z 

kazaniem i posypaniem głów popiołem będą sprawowane o godz. 7.00, 10.00 i 

18.00. W tym dniu zachowujemy post ścisły jakościowy i ilościowy, tzn. jeden posi-

łek do syta i dwa lekkie. Jednocześnie przypominamy, że post ilościowy obowiązuje 

wiernych od 18 do 60 roku życia, natomiast jakościowy obowiązuje wszystkich, 

którzy ukończyli 14 rok życia.  

 

3. W sobotę 25 lutego o godz. 17.40 odprawimy nabożeństwo do Maryi Królowej 

Pokoju. Nabożeństwa te odbywają się każdego 25 dnia miesiąca, jest to 

zobowiązanie wynikające z ustanowienia w naszej świątyni Duchowej Gwiazdy na 

Płaszczu Maryi Królowej Pokoju.    

 

4. W okresie Wielkiego Postu zachęcamy wiernych do uczestnictwa w nabożeń-

stwach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach w czasie, których roz-

ważamy Mękę Pańską. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30 dla dzieci, a dla do-

rosłych o godz. 17.30. Gorzkie Żale odprawiamy w niedziele o godz. 17.15. 

 

5. Ofiary na kwiaty do Grobu Bożego będzie można składać na tacę podczas 

Drogi Krzyżowej w piątki lub do puszki przy krzyżu adoracyjnym. W intencji 

ofiarodawców będzie odprawiona Msza Święta Rezurekcyjna.  

 

6. Zgodnie z wytycznymi Episkopatu Polski, jednym z wymagań do zawarcia 

sakramentu małżeństwa jest uczestnictwo w katechezie przedmałżeńskiej. W 



naszej parafii takie katechezy będą się odbywały w każdą sobotę i niedzielę 

Wielkiego Postu. Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę 25 lutego o 

godz.19.00. 

 

7. Decyzją Ojca Prowincjała do naszej wspólnoty klasztornej został skierowany  

br. Maciej Pieczynia. Bratu Maciejowi życzymy dobrego pobytu w Radziejowie oraz 

owocnego przygotowania się do święceń diakonatu i prezbiteratu.  

 

8. Tydzień temu przeprowadziliśmy zbiórkę ofiar do puszek na pomoc 

poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi na terenie Turcji i Syrii. Na ten cel 

zebraliśmy 3116 zł. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.  

 

9. Nasza parafia organizuje ośmiodniową samolotową pielgrzymkę do Włoch w 

dniach 9-16.06.2023 r. W programie min. Neapol, San Giovanni Rotondo, Pom-

peje, Wyspa Caprii, Wezuwiusz, Góra św. Michała Archanioła, Cascia oraz 

Rzym. Koszt pielgrzymki 4290 zł. oraz 130 euro. Szczegółowy program oraz 

zapisy w zakrystii.   

 

10. W najbliższą niedzielę 26 lutego po Mszach świętych odbędzie się zbiórka ofiar 

do puszek na utrzymanie naszej Jadłodajni im. bł. Rafała Chylińskiego. Będzie to 

nasza jałmużna wielkopostna. Za złożone ofiary już dziś składamy serdeczne Bóg 

zapłać. 

 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


