
Ogłoszenia na 19.III.2017 r. – III niedziela Wielkiego Postu „A” 

Kandydaci do bierzmowania mają dzisiaj swoją Mszę św. o godz. 15.00 w Sali Bożego Miło-

sierdzia. Zapraszamy młodzież i rodziców. 

Na godz. 19.00 zapraszamy do udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest to czas, 

który umacnia naszą więź z Panem Jezusem, a równocześnie daje nam sposobność powierze-

nia Panu Bogu ważnych dla nas intencji – w tym powierzyć młodzież Bożej Opiece. 

W tym roku Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Patrona Kościoła 

i Opiekuna rodzin obchodzimy liturgicznie 20 marca (poniedziałek). Msze święte będą w po-

rządku świątecznym, czyli o godzinie: 6.30, 9.00, 16.00 i 18.00. Przez wstawiennictwo świę-

tego Józefa módlmy się również w intencji wszystkich mężczyzn i ojców rodzin. O godz. 

17.30 w tych intencjach pomodlimy się Różańcem i Litanią do świętego Józefa. 

W tym tygodniu od środy do piątku (22 – 24 marca) odbędą się w naszej parafii rekolekcje 

dla młodzieży gimnazjum i szkół średnich. Program zamieszczamy w gazetce, w gablocie 

przed kościołem, a także przekażemy do szkół. Zapraszamy młodzież do uczestnictwa i pro-

simy rodziców o dopilnowanie dzieci. Rekolekcje poprowadzi ks. Grzegorz Lipiec (modera-

tor diecezjalny Ruchu Światło-Życie) razem z młodzieżą z diakonii ewangelizacji. 

24 marca (piątek) przypada piąta rocznica śmierci Ks. Biskupa Edwarda Materskiego. Pamię-

tajmy w modlitwie o zmarłym Pasterzu. 

W sobotę (25 marca) obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze święte będą o 

godz.: 6.30, 9.00, 16.00 i 18.00. Świętując tą uroczystość uwielbiamy Pana Boga za tajemnicę 

Wcielenia Syna Bożego. To także Dzień Świętości Życia, w którym modlimy się o poszano-

wanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Możemy podjąć Dzieło Duchowej 

Adopcji. Uroczysty obrzęd będzie na Mszy św. o godz. 18.00. O 17.30 odmówimy Różaniec 

w intencji obrony życia ludzkiego. 

25 marca przypada także 25 rocznica powstania naszej Diecezji Radomskiej. Dziękując Panu 

Bogu, polecajmy też w modlitwie Bożej Opiece wspólnotę diecezjalną – Pasterzy i wiernych. 

W przyszłą niedzielę (26 marca) na Mszy św. o godz. 11.00 dzieci z kl. III, przygotowujące 

się do I Komunii św., będą miały poświęcenie modlitewników. Obecność dzieci i rodziców 

jest obowiązkowa. 

Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary i dary materialne przekazane na pomoc misjom. 

Podobnie jak w ubiegłych latach chcemy wspomóc osoby ubogie, spełniając w ten sposób 

czyn wielkopostnej jałmużny. Od dzisiejszej niedzieli możemy składać żywność trwałą (np. 

cukier, kaszę, ryż, olej, herbatę, konserwy, słodycze itp.) do kosza, który będzie umieszczony 

przy ołtarzu Matki Bożej. Zebrane produkty rozdamy potrzebującym pomocy w tygodniu po 

Niedzieli Palmowej. Potrzebę pomocy można zgłaszać we wtorki od 16.30 do 17.30 – w do-

mu parafialnym dyżur pełnią panie z zespołu charytatywnego. 

 

 

 


