
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21 MARCA 2021 R. 

1. Dzisiaj rozpoczynamy w naszej Parafii Rekolekcje Wielkopostne, które wygłosi ojciec Sylwester CABAŁA-

Redemptorysta. Zapraszamy na Msze Święte z nauką ogólną w niedzielę o godzinie 7:00, 8:00, 9:30, 12:30 

i 18:00, dla dzieci o godzinie 11:00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godzinie 17:00. W Poniedziałek  

i Wtorek Msze Święte z nauką o godzinie 7:00; 9:00, 17:00 i 18:30, dla Dzieci Msza o godzinie 16:00.   

W Środę na zakończenie rekolekcji Msze Święte o godzinie 7:00, 9:00, 17:00 i 18:30.  

Spowiedź Rekolekcyjna zaplanowana jest na wtorek 23 marca i środę 24 marca w godzinach od 7:00 

do 9:00 oraz od 16:30 do 18:30. Plan Rekolekcji jest w przedsionku Kościoła oraz na stronie internetowej. 

2. Dzisiaj o godz. 17.00 w cerkwi pw. św. Mikołaja przy ul. Łukasińskiego odbędzie się nabożeństwo 

ekumeniczne w intencji pokoju i prześladowanych chrześcijan. 

3. Zapraszamy do uczestniczenia w nabożeństwach wielkopostnych:  

 Droga Krzyżowa dla dorosłych będzie odprawiana w piątki o godzinie 7:30 i 18:00, dla dzieci  

i młodzieży o godzinie 17:00.  

 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym odprawiane będą w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 17:00.  

(Przypominamy, że za pobożny udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach, będąc w stanie łaski 

uświęcającej, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami). 

Do skarbon znajdujących się za ostatnimi ławkami można składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego  

lub na jałmużnę wielkopostną. 

4. W tym tygodniu będziemy przeżywać: 

 W środę 24 marca  br., z racji przypadającej setnej rocznicy urodzin Sługi Bożego ks. Franciszka 

Blachnickiego, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Bystrzycy Górnej o godz. 20.00 sprawowana 

będzie przez Moderatora Ruchu Światło-Życie diecezji świdnickiej, ks. Mirosława Rakoczego, Msza 

św. dziękczynno-błagalna w podziękowaniu za dzieło Ruchu Światło-Życie z prośbą o rychłą 

beatyfikację Ojca Założyciela. 

 W czwartek 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym dniu wszyscy, którzy należą 

do Żywego Różańca maja przywilej uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Jest to 

także Dzień Świętości Życia. Piękną tradycją jest podejmowanie praktyki Duchowej Adopcji, 

która polega na codziennym odmawianiu dziesiątka Różańca i modlitwy wstawienniczej przez 

kolejnych dziewięć miesięcy w intencji jakiegoś nieznanego, poczętego dziecka, aby dane mu było 

przyjść na świat. Osoby, które chcą podjąć się tego dzieła zapraszamy w czwartek na godzinę 15:00 

na koronkę do Bożego Miłosierdzia, połączoną z krótkim nabożeństwem. Będzie także można 

wpisać się do Księgi Duchowej Adopcji wystawionej w kościele. Na skarbonach znajdują się 

broszury informacyjne, które można zabrać i zapoznać się z inicjatywą duchowej adopcji. 

 W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca br., z racji przypadającej 17. rocznicy 

utworzenia Diecezji Świdnickiej zachęcamy do modlitwy w intencji Biskupa Marka oraz całej 

diecezji. 

 W sobotę 27 marca księża odwiedzą chorych z wizytą przedświąteczną. Chorych prosimy zgłaszać 

w zakrystii na listę. 

5. W przyszłą Niedziele będziemy przeżywać Niedzielę Palmową. Na wszystkich Mszach św. słuchać 

będziemy opisu Męki Pańskiej i dokonamy obrzędu poświęcenia palm. W związku z tym zapraszamy panie 

z naszej parafii od czwartku od godziny 9:00 na starą plebanie w celu przygotowania palm. Prosimy także,  

aby przynosić bazie, bukszpan, gałązki wierzby potrzebne do sporządzania palm. Ofiary składane przy tej 

okazji przeznaczone będą na prace remontowe naszej parafii. 

6. W Poniedziałek 29 marca br. zapraszamy wszystkich czcicieli Świętego Michała Archanioła na Mszę Świętą 

o godzinie 17:00 w kościele tygodniowym. Po Mszy nabożeństwo z odczytaniem intencji, które będzie 

można składać do koszyka ustawionego w przedsionku kościoła. 

7. W agendzie parafialnej są do nabycia paschaliki, świece Caritas na stół wielkanocny w cenie 5 złotych. 

8. Parafialny Zespół Caritas przeprowadzi zbiórkę artykułów spożywczych. Prosimy o prowiant o długim 

terminie przydatności. Produkty będzie można składać do koszy wystawionych w kościele od czwartku 

25 marca. Z zebranych artykułów Zespół Caritas jak co roku przygotuje paczki dla najbardziej 

potrzebujących osób z naszej parafii. 

9. Przy wyjściu z kościoła można zaopatrzyć się w tygodniki katolickie: Gościa Niedzielnego   

i polecamy tygodnik Niedzielę.                                                          Ks. Rafał KOZŁOWSKI, proboszcz 


