
 
 

 
 

 

 
 

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
NA    III NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU   

- 12.03.2023 r.  

1. W poniedziałek 13 marca 2013 r. nastąpił wybór Ojca Świętego Franciszka. 

Zatem szczególnie w tym dniu w 10 r.wyboru wspierajmy papieża Franciszka 

modlitwą na tym urzędzie, aby jak najlepiej prowadził Kościół przez obecne 

czasy. 

 

2. W dniach poprzedzających IV niedzielę Wielkiego Postu, 17-18 marca, 

odbędzie się 10. edycja wielkopostnej inicjatywy modlitwy i pojednania „24 

godziny dla Pana”. Inicjatywa będzie obchodzona w diecezjach na całym świecie 

– w naszej diecezji w parafiach dziekańskich odbędzie się to czuwanie –

zachęcam Parafian do udziału w tym czuwaniu w kościele w Bolkowie. Nasza 

parafia ma wyznaczone godzinyod 21.00 do 23.00  w piątek   

 

3. Parafianom i Gościom którzy w tym tygodniu obchodzić będą swoje 

imieniny, urodziny, jubileusze,  życzę wielu łask od Pana Boga oraz opieki 

Maryi.   

 

4. W najbliższą niedzielę zbiórka do puszki dla Pani Organistki,  ponieważ w 

czwartą niedzielę będziemy zbierać ofiary dla księdza rekolekcjonisty , jako 

podziękowanie za 4 dni rekolekcji w parafii i w naszej szkole podstawowej.  

 

5. W Wielkim Poście zapraszam na nabożeństwa pasyjne: Droga Krzyżowa w 

piątki Wielkiego Postu, najpierw Droga Krzyżowa, po niej Eucharystia, więc o 

17.00 Droga Krzyżowa , po Msza św. , Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 10.40. 

Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian, dzieci , młodzież, dorosłych do 

udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.  W tym roku rozważania w czasie 

nabożeństw dróg krzyżowych będą odczytywać uczniowie naszej szkoły.  

 Kandydaci do bierzmowania przychodzą przynajmniej 3 razy na Drogę 

Krzyżową i 3 razy na Gorzkie Żale.  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

6. Jest bardzo dużo wolnych  intencji mszalnych – zwłaszcza w tygodniu , 

zachęcam do zamawiania Mszy św. za bliskich naszemu sercu.  

 

7. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii będą od 23 marca do 26 marca ( 

czwartek – niedziela). Szczegółowy znajduje się na stronie internetowej 

parafii oraz w gablocie .  Rekolekcje będzie głosił nasz krajan – profesor ks. 

Łukasz BANKOWSKI.  

 

8. Jest możliwość wyjazdu na pielgrzymkę jednodniowa do Lichenia – 1 kwietnia, 

oraz w Bieszczady – 26-29 .04.2023 r. Plan tych pielgrzymek oraz telefon 

kontaktowy znajduje się na planie tych wyjazdów, które są umieszczone w 

gablocie i stronie internetowej parafii.  

 

9. Bóg zapłać za ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu Parafianom:Maria 

ŻUKOWSKA, Czesława OSTROWSKA, Rodzina SOBCZAK, Bożena KRUK, 
Danuta i Leszek ŚWIDERSCY, Sabina KANECKA, Kamila i Adam 

ZARZYCCY. Bóg zapłać za ofiarę na podłogę Lucynie KRAWCZYŃSKIEJ. 

 

 

10. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu możemy złożyć w zakrystii po Mszy św.  

 

11. Dziś w zakrystii Rada Parafialna, będzie zbierać na dach. Bóg zapłać za 

wspieranie modlitewne i materialne.  

 
 

12. W najbliższą sobotę proszę o posprzątanie kościoła Parafian z Sadów 

Dolnych od numeru 52 do końca. Proszę o przybycie również kilku Panów z 

wyznaczonych numerów, abyśmy przestawili duży krzyż.  

 

13. Wszystkim życzę udanego dobrego nowego tygodnia.  
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