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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

VIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

27.02.2022r. 

1. Dzisiaj w Kościele rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod 
hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa budujmy trzeźwą i wolną Polskę”. Zachęcam 
wszystkich do abstynencji od napojów alkoholowych i do indywidualnej modlitwy 
w tej intencji. 

2. We wtorek,1 marca, po Mszy św. wieczornej w naszym kościele 
rozpocznie się czuwanie modlitewne na rozpoczęcie Wielkiego Postu oraz 

w intencji pokoju i zaprzestania wojny. Po Mszy św. o godz.18:00 

wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólna adoracja. Plan 
adoracji:  

18:45 – 20:00 modlitwy prowadzi ks. Proboszcz 
20:00 – 21:00 modlitwy prowadzi Róża Różańcowa Pani Natalii 

Szczeblewskiej 

21:00 – 22:00 modlitwy prowadzi Róża Różańcowa Pani Elżbiety Piechnik 
22:00 – 23:00 modlitwy prowadzi Róża Różańcowa Pani Anny Drąg 

23:00 – 24:00 modlitwy prowadzi wspólnota Hallelujah i grupa synodalna 
24:00 uroczysta Msza św. na rozpoczęcie Wielkiego Postu . Serdecznie 

zapraszamy wszystkich naszych parafian i gości do wspólnej modlitwy. 
3. W najbliższą środę, 2 marca, przypada tzw. „środa popielcowa” czyli 

rozpoczyna się okres WIELKIEGO POSTU. Jest to 40-sto dniowy czas nawrócenia i 
przygotowania się do dobrego przeżycia ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.  W „środę 

popielcową” Msze św. o godz. 9:00, 16:30 i 18:00 w czasie których nastąpi 
poświęcenie popiołu i obrzęd posypania naszych głów popiołem na znak pokuty. 

Każdy wierzący powinien w tym dniu uczestniczyć we Mszy św. Zapraszamy. 
Dzieci i młodzież szczególnie zapraszamy na Msze św. o godz. 16:30. W „środę 

popielcową” obowiązuje post ścisły, tzn. nie jemy w tym dniu mięsa, 

powstrzymujemy się od używek i ograniczamy nasze posiłki. Przypominamy, że w 

WIELKIM POŚCIE obowiązuje nas powstrzymywanie się od udziału w zabawach i 
zachęcamy do podejmowania postanowień i umartwień wielkopostnych.  
4. W związku z Apelem abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego 

Konferencji Episkopatu Polski, decyzją bp. Marka Mendyka, Biskupa Świdnickiego, 
zbiórka do puszek na rzecz Ukrainy, odbędzie się w Środę Popielcową oraz 

niedzielę 6 III br. 

5. Zachęcam, by odpowiedzieć na apel papieża Franciszka, który powiedział: 
„Chciałbym zwrócić się do wszystkich, do ludzi wierzących i niewierzących. Jezus 

nauczał, że diabelskiemu szaleństwu przemocy odpowiada się orężem Boga: 
postem i modlitwą. Zachęcam wszystkich, aby najbliższa środa 2 marca, Środa 

Popielcowa, była dniem postu w intencji pokoju. Zachęcam szczególnie osoby 
wierzące, aby tego dnia intensywnie poświęciły się modlitwie  

i postowi. Niech Królowa Pokoju zachowa świat od szaleństwa wojny”. 
6. W Wielkim Poście nabożeństwa pasyjne odprawiane będą w następującym 

porządku:  
w każdy piątek Droga Krzyżowa o godz. 17:30 Zapraszam wszystkich, 

dorosłych, dzieci i młodzież. Dzieci będą otrzymywać kontrolki za udział 
w nabożeństwie. 

- w każdą niedzielę o godz. 17.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.  

7. W piątek, 4 marca, przed południem Ks. Proboszcz odwiedzi swoich 
chorych. W sobotę, 5 marca, Ks. Paweł odwiedzi swoich chorych. 

8. W piątek, pierwszy miesiąca, zapraszamy do Spowiedzi św. pierwszo 

piątkowej od godz. 17:00. Szczególnie zapraszamy dzieci i młodzież. 
Po Mszy św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i 

modlitwa litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
9. W sobotę, 5 marca, pierwszą miesiąca, nabożeństwo 

wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 17:15. 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu wspólna modlitwa różańcowa, 
piętnastominutowe rozmyślanie oraz okazja do Spowiedzi św. 

Zapraszamy. 
10. W sobotę, 5 marca, jedziemy na pielgrzymkę do 

Częstochowy na Jasną Górę. Wyjazd spod kościoła o godz. 5:30. 

Wpłaty za pielgrzymkę do dzisiaj. 
11. Codziennie o 17:30 modlimy się w kościele wspólnie na 

Różańcu. Zapraszamy Róże Różańcowe i wszystkich naszych 
parafian do wspólnej modlitwy. 

 
12. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie do nabycia między 

innymi wkłady do zniczy, książki, albumy, prasa katolicka: Gość 
Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Niedziela. 

13. Bardzo dziękujemy wszystkim za wczorajsze posprzątanie kościoła 

i przygotowanie do dzisiejszej liturgii. Prosimy o pomoc w sobotnim 

sprzątaniu kościoła.  
14. Bardzo dziękuję, że w minioną niedzielę tak chętnie częstowaliście 
się zupą gulaszową i wsparliście nasze półkolonie kwotą 1604zł i 40gr. 

Wielkie „Bóg zapłać” 
15. W dniu 7 marca br. /poniedziałek/ od godz. 13:00 w przychodni 

lekarskiej MEDICUS przy ul. Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim odbędą się 
badania USG DOPPLER przepływów szyjnych i kończyn dolnych, USG 

TARCZYCY, USG NEREK, USG PŁUC, USG STAWÓW, USG PIERSI  
oraz ECHO SERCA. Szczegóły w przychodni i na plakacie. 

 

 

 

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM OBECNYM 
SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 
wieczności odszedł:  

Śp. +JAN KRYCZENKO Wieczne odpoczywanie racz mu dać 
Panie … 

 
W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie:  

- piątek; ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA, ŚWIĘTO; 
 

 


