
Ogłoszenia na 24.III.2019 r. – III niedziela Wielkiego Postu „C” 

Dzisiaj o godz. 17.00 Gorzkie Żale z nauką pasyjną. Natomiast o godz. 19.00 adoracja Naj-

świętszego Sakramentu. 

W poniedziałek (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 poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Możemy podjąć Dzieło 

Duchowej Adopcji (deklaracje i foldery informujące są wyłożone na ołtarzu Matki Bożej). 

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

obrony życia ludzkiego. 

Również podczas Mszy św. o godz. 18.00 do Rycerstwa Niepokalanej zostaną przyjęte nowe 

osoby. Zachęcamy do włączenia się do tej wspólnoty. 

25 marca przypada także 27 rocznica powstania naszej Diecezji Radomskiej. Dziękując Panu 

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

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 jutra 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 domu para-

fialnym dyżur pełnią panie z zespołu charytatywnego. 

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy wielkopostne rekolekcje. W tym roku będą one w jed-

nym terminie (31 marca do 3 kwietnia) dla wszystkich parafian tzn. dla dzieci ze szkoły pod-

stawowej, dla młodzieży z gimnazjum i szkoły średniej, oraz dla dorosłych. Zaplanujmy nasz 

udział. Rodziców prosimy o dopilnowanie dzieci. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Piotr 

Odziemczyk, wicekanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Będą one związane z wpro-

wadzeniem do naszej świątyni relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki.  Módlmy się o dobre prze-

życie i błogosławione owoce rekolekcji. Szczegółowy program zamieścimy w gazetce za ty-

dzień. Wcześniej zostanie on udostępniony w gablocie przed kościołem. 

W niedzielę (31 marca) o godz. 16.00 spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca, Rycerstwa 

Niepokalanej i Apostolatu Margaretka. 

W przyszłą niedzielę przechodzimy na czas letni – przesuwamy zegarki o godzinę do przodu. 

 

 

 


