
Ogłoszenia Parafialne  
 8 – 15  III  2020 

 

1.  Rozpoczynamy nasze Parafialne Rekolekcje. W naszej Wspólnocie witam serdecznie  

Ks. Sławomira Rachwalskiego, Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin Domowego Kościoła (oraz 

naszych Gości obecnych wraz O. Rekolekcjonistą). Plan naszych rekolekcji na najbliższe dni 

przedstawiać się będzie następująco: w dniu dzisiejszym rekolekcje podczas wszystkich 

niedzielnych Mszy świętych.  

Jutro w poniedziałek na godz. 9.00 zapraszam na Mszę św. z  konferencją rekolekcyjną  

w sposób szczególny Osoby Starsze a także tych wszystkich, którym odpowiada jedynie pora 

przedpołudniowa. Z kolei wieczorem o godz. 19.00 Msza św. z konferencją rekolekcyjną dla 

Rodzin a następnie ok. godz. 20.00 Warsztaty dla Małżonków (w naszej Sali Parafialnej  

Ks. Wawrzyniaka). 

Natomiast we wtorek o godz. 9.00 Msza św. z udzieleniem Sakramentu Chorych 

wszystkim poważnie chorującym i cierpiącym (tego też dnia Biuro czynne będzie dopiero od 

godz. 10.00), zaś we wtorek o godz. 19.00 ponownie Msza św. z konferencją rekolekcyjną a po 

niej z kolei od ok. godz. 20.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa wstawiennicza za 

Małżonków i Rodziny naszej Wspólnoty. Pół godziny przed każdą Mszą św. w poniedziałek oraz 

we wtorek okazja do pojednania z Panem Bogiem w sakramentalnej Spowiedzi. Zapraszam! 
  

2. Przypominam o nabożeństwach pasyjnych: zapraszam w piątki na Drogę Krzyżową 

(bezpośrednio po Mszy św. o 17.30) i na nabożeństwo Gorzkich Żali; w niedzielę na godz. 15.00. 

Wcześniej w niedziele ok. g. 14.45 – modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia.  

W piątki, ale na godz. 17.00, zapraszam zarazem wszystkie dzieci (z przepraszającymi 

serduszkami) na Dziecięcą Drogę Krzyżową specjalnie dla nich. 
  

3. Przypominam również raz jeszcze o naszej Parafialnej Księdze Trzeźwości. Bardzo proszę  

o wpisy do niej, o naszą dobrowolną abstynencję w intencji osób zniewolonych nałogiem 

alkoholizmu i rodzin cierpiących z tego powodu (może to być deklaracja na czas tegorocznego 

Wielkiego Postu lub dłuższy). Zapraszam do tego duchowego daru a zarazem jednego  

z wielkopostnych uczynków miłosierdzia… 
 

4. W sobotę 28 marca w godzinach 9.30-13.00 w Markowicach odbędzie się wielkopostny Dzień 

Skupienia dla Osób należących do Wspólnot Żywego Różańca. Wszystkich zainteresowanych 

wyjazdem i uczestnictwem w tym wydarzeniu w ciągu najbliższego tygodnia pilnie proszę o kontakt, 

dla zorganizowania naszego wspólnego pielgrzymowania. Zapraszam! 
 

5. Już dzisiaj pod chórem do nabycia są wielkanocne świece dzieła pomocy Caritas (w trzech 

kolorach, w kształcie jajek, z wielkanocnymi symbolami, w cenie 12 zł) a w niedzielę za tydzień  

w naszej Parafii także figurki baranka z białej czekolady do wielkanocnego, święconkowego 

koszyka w cenie 4 zł. Zachęcam.  
 

6. Zachęcam do lektury Przewodnika, artykułów: Franciszek w polskiej praktyce, Kobieta aktywną 

jest, Gdzie ci mężczyźni? Moc przytulania i innych. Przypominam też o wyłożonych karteczkach 

dotyczących ABC Rozeznawania Duchowego oraz Etapów na drodze grzechu do zabrania gratis ku 

wielkopostnemu zamyśleniu. 

   Ks. Piotr Waszak 


