
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 30.01.2022 r. 

IV Niedziela zwykła 

 

1. Niedziela życia konsekrowanego w parafii. Modlimy się za osoby konsekrowane. Taca na 

siostry Klarysek w Sandomierzu. 

2. W poniedziałek wspomnienie Św. Jana Bosko, prezbitera. Po Mszy św. obowiązkowe spotkanie 

wszystkich ministrantów. 

3. We wtorek Wizytacja kanoniczna ks. Bpa Edwarda Frankowskiego. Wizytacja kanoniczna to – 

jak pisał Św. Jan Paweł II w posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Pastores gregis podkreślił 

znaczenie wizyty pasterskiej, nazywając ją „autentycznym czasem łaski i szczególnego,                

a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z 

wiernymi”. Dlatego Biskup – dodaje papież – „podczas swojej wizyty pasterskiej w parafii, 

pozostawiwszy zagadnienia o charakterze administracyjnym innym delegatom, powinien w 

szczególny sposób zatroszczyć się o spotkania osobiste, poczynając od proboszcza  i innych 

kapłanów. To właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego ludu w 

sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej 

bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, mogąc 

ofiarować każdemu słowo nadziei. Biskup powinien wówczas nawiązywać bezpośredni 

kontakt przede wszystkim z osobami najuboższymi, starszymi i chorymi”. Program. 

4. W środę Święto Ofiarowania Pańskiego. Msze święte o godz. 8.00; 10.00; 12.00 i 17.00. 

Przynieśmy ze sobą świece. W tym uroczyście wspominamy pierwsze przybycie Jezusa do 

Jerozolimy. Na rękach Matki Jezus zostaje przyniesiony do świątyni i ofiarowany Bogu. Dzień 

życia konsekrowanego. 

5. Pierwszy czwartek miesiąca. Msza święta o godz. 17.00 o Jezusie Chrystusie Najwyższym i 

wiecznym Kapłanie. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne. 

6. Pierwszy piątek miesiąca. Nabożeństwo pierwszo piątkowe. Msza święta o Najświętszym 

Sercu Pana Jezusa o godz. 17.00. Spowiedź święta przed Mszą świętą. 

7. Pierwsza sobota miesiąca. Wspomnienie świętej Agaty – poświęcenie chleba i wody. Msza 

święta o godz. 16.30 i 17.00 i nabożeństwo pierwszo sobotnie. Spowiedź święta przed Mszą 

świętą. 

8. Przyszła niedziela to niedziela adoracyjna. O godz. 9.45 zmiana tajemnic różańcowych. 

9. Dziękuję za posprzątanie świątyni i przygotowanie do dzisiejszej niedzieli. 

10. Kancelaria parafialna czynna po Mszy świętej. 

11. Pamiętajmy – dbajmy o siebie i innych. 

12. Zachęcam bardzo do nabycia i czytania prasy katolickiej.  

 

Pozostałe ogłoszenia na tablicy ogłoszeń. 

 

 

 

 

 


