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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

06.03.2022r. 

1. W środę popielcowa rozpoczęliśmy uroczyście okres Wielkiego 
Postu. Zachęcamy do podejmowania postanowień i umartwień 
wielkopostnych jak również do uczestniczenia w nabożeństwach 
pasyjnych. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszach Św. 

wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja. Zapraszamy. 

2. W związku z Apelem abp. Stanisława Gądeckiego, 
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, decyzją bp. Marka 
Mendyka, Biskupa Świdnickiego, dzisiaj po Mszach Świętych zbiórka 

ofiar do puszek na rzecz Ukrainy. 

3. 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. Zapraszamy. 

4. Bardzo prosimy o ofiary na kwiaty do Bożego Grobu, które 
prosimy składać w kopertach na tacę, w zakrystii, bądź w 

kancelarii parafialnej. „Bóg zapłać”. 

5. W piątek, 11 marca, zapraszamy młodzież z klasy 8C na Mszę Św. i 

spotkanie formacyjne w ramach przygotowania do bierzmowania. 

6. W przyszłą niedzielę, 13 marca, po Mszy św. o godz. 10:30 
spotkanie formacyjno – organizacyjne dla rodziców dzieci 

pierwszokomunijnych. 

7. Wspólnota Hallelujah zaprasza na cykliczne adoracje 
Najświętszego Sakramentu we wtorki od 18:45 do 19:30. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

8. Codziennie o 17:30 modlimy się w kościele wspólnie na Różańcu. 
Zapraszamy Róże Różańcowe i wszystkich naszych parafian do 

wspólnej modlitwy. 

9. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie do 
nabycia między innymi wkłady do zniczy, książki, albumy, 
prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, 
Niedziela. 

10. Bardzo dziękujemy wszystkim za wczorajsze 
posprzątanie kościoła i przygotowanie do dzisiejszej liturgii. 

Prosimy o pomoc w sobotnim sprzątaniu kościoła.  

11. Na zakończenie tygodnia modlitw o trzeźwość narodu 
informujemy o działaniach i możliwościach przeciwdziała 
problemowi alkoholizmu. Nasza parafia w kawiarence  

„Bez problemów” św. Maternusa podejmujmy szereg działań 
profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i 
dorosłych. Równocześnie informujemy że w naszym mieście 

działa GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH. Siedziba komisji mieści się przy ul. 
Mickiewicza 2 /na pierwszym piętrze/. Komisja spotyka się w 

najbliższym czasie w następujących terminach: 15.03., 5 i 
19.04., 10 i 25.05., 7 i 21.06. 2022r. Można tam zawsze 
przyjść i zgłosić problem alkoholowy danej osoby. Istnieje 

również punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, oraz 
grupa wsparcia dla osób uzależnionych, a także grupa 
wsparcia dla współuzależnionych. Nie mylić z klubem 

Anonimowych Alkoholików. Grupy prowadzi Elżbieta Kordas – 

certyfikowany terapeuta do spraw uzależnionych.  

12. 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 szyjnychi 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 odeszli:  
Śp. +STANISŁAW PIWKO +JADWIGA ROZCZYPAŁA 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie … 

 


