
Ogłoszenia na 18.II.2018 r. – I niedziela Wielkiego Postu „B” 

Dziś o godz. 17.00 pierwsze w tegorocznym Wielkim Poście nabożeństwo Gorzkich Żalów. 

Rozważanie męki Zbawiciela jest modlitwą ożywiającą naszą wiarę i miłość wobec Pana Bo-

ga. Nabożeństwo łączy się z kazaniem pasyjnym. Podczas Gorzkich Żalów będzie zbierana 

taca z przeznaczeniem na kwiaty i dekorację do Grobu Pańskiego. 

Na godz. 19.00 zapraszamy do udziału w niedzielnej adoracji Najświętszego Sakramentu. 

 

W piątki Wielkiego Postu odprawiamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W naszym kościele 

możemy uczestniczyć o godzinie: 7.00, 16.00 (dla dzieci), 17.00 (dla młodzieży i dorosłych). 

Z racji nabożeństw nie będzie wystawienia Najświętszego Sakramentu od 16.30. 

Ojciec Święty Franciszek, zatroskany o sytuację w Demokratycznej Republice Konga 

i  w Południowym Sudanie, skierował do całego Kościoła prośbę o to, aby 23 lutego był 

dniem łączności duchowej z tymi krajami. Spełniając prośbę Ojca Świętego ofiarujmy w naj-

bliższy piątek nasze modlitwy, umartwienia oraz udział w Drodze Krzyżowej w intencji po-

koju w Demokratycznej Republice Konga i w Południowym Sudanie. Bp Henryk Tomasik. 

24 lutego w Radomiu odbędzie się zimowa edycja Apelu Młodych (na Sali MOSiR-u). 

W programie tego wydarzenia: koncert zespołu NiemaGotu, adoracja Najświętszego Sakra-

mentu, spotkanie z ciekawymi gośćmi (ks. bp Grzegorz Ryś) oraz okazja do spowiedzi. Za-

praszamy młodzież naszej parafii do udziału w tym wydarzeniu. Koszt wyjazdu: 5 zł. Zapisy 

w zakrystii. Kontakt z ks. Karolem. 

 

Młodzież zainteresowana wyjazdem na ŚDM w Panamie może skontaktować się w tej spra-

wie również z ks. Karolem.  

 

W przyszłą niedzielę (25 lutego – II niedziela Wielkiego Postu) obchodzimy Dzień Modlitwy, 

Postu i Solidarności z Misjonarzami – Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. Przez modlitwę i ofiary 

złożone w tym dniu do puszek zechciejmy wspomóc pracę polskich misjonarzy. Więcej in-

formacji możemy znaleźć na stronie: www.misje.pl Tradycyjnie organizujemy zbiórkę darów 

dla parafii naszych kapłanów na misjach. Mogą to być: środki czyszczące i piorące oraz przy-

bory szkolne. 

 

Po raz czwarty ze Starachowic wyruszy na Święty Krzyż w nocy z 16 na 17 marca Ekstre-

malna Droga Krzyżowa. W tym roku proponujemy trzy trasy: 30 km, 43 km i nową 38 km. 

Ekstremalna Droga Krzyżowa kończy się Mszą św. w sobotę 17 marca na Świętym Krzyżu o 

godzinie 6.00. Organizowana jest możliwość powrotu autokarem. Zapisy do niedzieli 11 mar-

ca w Starachowicach: w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy (os. Wanacja), Najświęt-

szego Serca Jezusowego (os. Majówka), Wszystkich Świętych (ul. Radomska) i Św. Trójcy 

(w Rynku); Spotkanie organizacyjne w niedzielę 11 marca, o godzinie 19.00, w kościele 

MBNP (os. Wanacja).  

Caritas Diecezji Radomskiej zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku. Pozyskane 

środki wspierają istniejące placówki Caritas, ale też indywidualne osoby, które dźwigają 

krzyż cierpienia, choroby, samotności. Uzyskane środki pomagają m.in. w: dofinansowaniu 

kosztów leczenia i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego; leczeniu, dożywianiu, edukacji i 

wypoczynku dzieci; rodzinom w sytuacjach losowych. Nr KRS niezbędny do podania w PIT 

znajduje się na ulotkach i plakatach. 

  

http://www.misje.pl/


W liturgii Kościoła przypadają: 

21 lutego – wspomnienie św. Piotra Damiana, biskupa i doktora Kościoła; 

22 lutego – święto Katedry św. Piotra Apostoła; 

23 lutego – wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika. 

 

 


