
Ogłoszenia w V niedzielę Wielkiego Postu - 21 marca 2021 roku 
 

W najbliższy piątek, 25 marca 2021 r., przypada uroczystość Zwiastowania 

Pańskiego. O godz. 16.30 Różaniec, a o 17.00 Msza św. w języku francuskim.  W 

piątek o godz. 16.30 „Droga krzyżowa” w języku francuskim.  

 

Serdecznie dziękuję księdzu Dawidowi Matusiakowi za przeprowadzenie 

rekolekcji wielkopostnych, które, w związku z „Rokiem Świętego Józefa”, były w 

swej treści związane z Listem Apostolskim Papieża Franciszka „Patris corde” 

(Ojcowskim sercem).  

 

Dziękuję tym osobom, które podjęły się duchowej adopcji dziecka poczętego. 

Uczyniło to 17 osób (w tym 4 osoby zdalnie, ze względu na pandemię). Przy tej 

okazji, na pomoc dla stowarzyszenia „Bractwo małych stópek”, broniącego życia 

nienarodzonych, złożono 130€.  

 

Informację o ofiarach na cele charytatywne, złożonych w okresie Wielkiego Postu, 

przekażę w ogłoszeniach na Niedzielę Palmową. 

 

Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które w sobotę ofiarowały swój czas na 

sprzątanie kościoła. Panom Darkowi i Robertowi serdecznie dziękuję za 

odmalowanie korytarza pod kościołem.  

 

W przyszłą niedzielę, 28 marca 2021 r., przypada Niedziela Palmowa. Msza 

św. z poświęceniem palm o godz. 11.00, a po niej „Droga Krzyżowa” prowadzona 

przez dzieci, które pierwszy rok przygotowują się do pierwszej spowiedzi i 

Pierwszej Komunii Św., oraz katecheza. 

 

Ze względu na przepisy sanitarne, poświęcenie palm odbędzie się w kościele. 

Gromadzimy się zatem z palmami wewnątrz kościoła. Również ze względów 

sanitarnych nie będzie możliwości nabycia palm przed kościołem, jak to miało 

miejsce w ubiegłych latach. 

 

Przypominam, że w przyszłą niedzielę przechodzimy z czasu zimowego na 

letni. W związku z tym będziemy spać o godzinę krócej. 

 

Bardzo dziękuję za piękną inicjatywę przygotowania tradycyjnego polskiego 

ciasta wielkanocnego, tzw. mazurka. W tym trudnym czasie pandemii będzie to 

też okazja do jednoczenia się we wspólnocie, jaką jest parafia.  Dochód ze 

sprzedaży mazurków zostanie przeznaczony na potrzeby naszej parafii. 



Zamówienia na mazurki prosimy składać u Pani Marioli Kościńskiej. Szczegóły 

w ulotce informacyjnej.  

 

Informacje związane z rozkładem nabożeństw w okresie Triduum Paschalnego 

oraz poświęceniem pokarmów na stół wielkanocny będą podane w następną 

niedzielę podczas Mszy św. oraz na stronie internetowej naszej parafii.  

 

Wszystkim życzę owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu i dobrego 

przygotowania do Świąt Wielkanocnych.  

 

Ks. Ryszard 

 


