
Ogłoszenia na 22.III.2015 r. – V niedziela Wielkiego Postu „B” 

Serdecznie dziękujemy ks. Gustawowi Kaczkowskiemu za wygłoszone nam rekolekcje wielkopostne. Ży-

czymy obfitości łask Bożych w życiu i kapłańskiej posłudze. Niech nasza wdzięczność wyrazi się także 

w modlitewnej pamięci. 

Od minionej niedzieli mamy w naszej parafii dwóch nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. 

W Katedrze Radomskiej nominację, posłanie i błogosławieństwo od Księdza Biskupa Ordynariusza otrzy-

mali p. Andrzej Amborski i p. Rajmund Piotrowicz. Życzymy im potrzebnych łask Bożych do pełnienia tej 

zaszczytnej posługi. 

24 marca (wtorek) przypada trzecia rocznica śmierci Ks. Biskupa Edwarda Materskiego. Pamiętajmy w mo-

dlitwie o zmarłym Pasterzu. 

We środę (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. Uroczysty obrzęd będzie na Mszy św. 

O godz. 18.00. 

25 marca przypada 23 rocznica powstania naszej Diecezji Radomskiej. Dziękując Panu Bogu, polecajmy też 

w modlitwie Bożej opiece wspólnotę diecezjalną – Pasterzy i wiernych. 

W sobotę (28 marca) o godz. 19.00 w domu parafialnym odbędzie się katecheza dla rodziców i chrzestnych, 

których dzieci otrzymają chrzest w czasie Świąt Wielkanocnych. 

Z soboty na niedzielę (28/29 marca) przechodzimy na czas letni, tzn. przesuwamy zegarki o godzinę do 

przodu i śpimy godzinę krócej. 

Za tydzień (29 marca) już Niedziela Palmowa czyli Niedziela Męki Pańskiej. Na każdej Mszy św. będziemy 

poświęcali palmy. Uroczysta procesja z palmami wokół kościoła będzie o godz. 12.30. Na każdej Mszy św. 

wysłuchamy opisu Męki Pana Jezusa. 

W Niedzielę Palmową będzie można nabyć palmy, które zostaną wykonane przez Akcję Katolicką działają-

cą w naszej parafii. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na nagrody dla uczestników Konkursu Pieśni 

i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę” i na działalność Stowarzyszenia. 

W przyszłą niedzielę o godz. 16.30 spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca. 

W Niedzielę Palmową o godz. 19.00 w kościele pw. Świętej Trójcy rozpocznie się Droga Krzyżowa, która 

przejdzie ulicami naszego miasta do kościoła pw. Wszystkich Świętych. Zaplanujmy nasz udział w tej 

szczególnej modlitwie. Niech nie zabraknie młodzieży - Niedziela Palmowa jest obchodzona jako Światowy 

Dzień Młodych. 

W Wielki Poniedziałek (30 marca) po Mszy św. porannej udamy się z przedświąteczną posługą duszpaster-

ską do chorych (spowiedź i Komunia św.). Prosimy o zgłaszanie tych osób w zakrystii. 

 

 

 


