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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
26 marca  2023 rok 

 
1.  Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały 
czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, 
którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w 
kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa 
zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich żali. 

2. Poniedziałek spowiedź rekolekcyjna wielkopostna w naszej parafii;       1000 – 1200   i  1600 – 1800. 
 
3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w czasie której adoruje Róża  Matki Bożej  
Różańcowej  z Trześni pani  Stanisławy Stępień. 
 
4. Piątek  o godz. 1700 wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona 
przez Akcję Katolicką. O godz. 1730  Droga Krzyżowa. Po Drodze Krzyżowej Msza Święta. 
 
5. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca, kiedy w szczególny sposób czcimy Niepokalane 
Serce Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność podczas 
pierwszosobotniego nabożeństwa. 

6. Przyszła niedziela, 2 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia 
wprowadzi nas w ostatni etap  Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają 
nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas 
uroczystej liturgii pobłogosławimy gałązki wierzbowe, które będą przypominały jerozolimskie palmy, 
słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa.      
 
7. W przyszłą  niedzielę Gorzkie Żale o godz. 1700. Po nabożeństwie Msza Święta. W czasie Gorzkich Żali 
adoruje Róża  Św. Elżbiety z Trześni  pani Stefani Pająk. 

8. W piątek ks. Marek został mianowany administratorem parafii Św. Teresy z Awila w Stalach. 
Dziękujemy ks. Markowi za pracę duszpasterską w naszej parafii. Szczególne podziękowanie za opiekę 
duszpasterską  i remonty w Furmanach. Życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej w  nowej 
parafii. 

9. Dziękujemy mieszkańcom Sokolnik z ulicy Zastawie numery od 1 do 15  za porządki w  kościele,  i 
złożoną ofiarę         zł.  O porządki prosimy mieszkańców Sokolnik  z ulicy Zastawie numery od 16 do 30. 
 
10. Wójt Gminy Gorzyce w sobotę 1 kwietnia zaprasza na 8. Festiwal Wielkanocnych Potraw i Rękodzieła 
Artystycznego. Wydarzenie odbędzie się w Technicznym Ogrodzie w godzinach  od 8.00 do 12.30. 
Szczegóły na plakatach, stronie internetowej i facebooku gminy Gorzyce. 
Urząd Gminy Gorzyce zachęca mieszkańców do pobrania na telefony aplikacji mInstytucja. Za pomocą 
aplikacji mieszkaniec może sprawdzić swoje dane podatkowe i przeanalizować dokonane płatności. 
Ponadto użytkownicy aplikacji cyklicznie otrzymują powiadomienia o wywozie nieczystości oraz bieżące 
komunikaty i informacje. Szczegóły na stronie www.gminagorzyce.pl. 
 
11. Wszystkim parafianom,  Drogim solenizantom i jubilatom życzymy pokoju serca i wszelkiego 
błogosławieństwa Bożego a wszystkim  miłej niedzieli. 


