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Ogłoszenia parafialne 

6 NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

1. Dzisiaj rozpoczyna się 54 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Zachęcamy do wielkopostnej 

abstynencji i pokuty za grzechy pijaństwa. 

2. Dzisiaj 14 lutego, przypadają tzw. Walentynki. W tym dniu modlimy się za małżonków, 

narzeczonych czy żyjących w związkach niesakramentalnych. Jest to okazja by w roku Św. 

Józefa patrona Rodzin szczególnie głosić Dobrą Nowinę o Bogu, który jest źródłem miłości 

i wierności.  

3. W poniedziałek i wtorek szczególnie zapraszamy na Adorację i Różaniec o godz. 17.30. Niech to 

będzie czas duchowego przygotowania się do przeżycia Środy Popielcowej i Wielkiego Postu.  

4. Jutro w poniedziałek o godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do 

Sakramentu Bierzmowania.  
1. W środę Popielec i rozpoczęcie Wielkiego Postu. Msze św. w tym dniu godz. 7.00, 8.00, 

10.00, 17.00, 18.00, 19.00. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, Od Środy 

Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie będą trwać Kwartalne dni 

modlitw o ducha pokuty.  

2. W piątki Wielkiego Postu Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Rano po Mszy św. o godz. 8.00, 

po południu o godz. 17.00, zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież. O godz. 18.00 Msza 

św. z kazaniem pasyjnym i Droga Krzyżowa.  

3. W niedziel Wielkiego Postu Gorzkie Żale. Tradycyjnie śpiewamy po Mszy św. o godz. 

8.30, po Mszy św. o godz. 10.00, i przed wieczorną Mszą św. o godz. 17.40.  

4. Dzisiaj kolekta nadzwyczajna na potrzeby parafii. Pragnę serdecznie podziękować za 

wszystkie ofiary składane na niedzielną i świąteczną tacę, lub na konto parafialne - 

serdeczne Bóg zapłać. Obecnie jest czas wypełniania „PIT”- ów. Zgodnie z prawem można 

jeden procent odliczyć na wskazaną fundację lub stowarzyszenie. Prosimy by takim 

odpisem jednego procenta wesprzeć Stowarzyszenie Rodziny Piaśnickiej działającej przy 

naszej parafii. Na stoliku są wyłożone kartki z kontem Stowarzyszenia i numerem KRS. 

5. Komunikat Kurii Biskupiej, Wydziału Duszpasterskiego o Przygotowaniu do Pierwszej 

Komunii Świętej i Bierzmowaniu oraz Rekolekcji wielkopostnych. 

6. W związku z powrotem dzieci klas I-III do szkół należy wznowić katechezy 

przygotowujące do Pierwszej Komunii Świętej przy parafii z zachowaniem aktualnie 

obowiązujących przepisów sanitarnych. Zaleca się dodatkową Mszę św. niedzielną z 

udziałem dzieci i ich rodziców, organizowaną tak, aby zachować przepisy sanitarne. 

7. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania należy prowadzić w ramach spotkań 

modlitewnych w kościele z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów 

sanitarnych. Oznacza to, że należy pracować z niedużymi grupami. Katecheza w szkole 

będzie kontynuowana równolegle on-line. 

8. Zaleca się dodatkową Mszę św. niedzielną z udziałem kandydatów do bierzmowania i ich 

rodziców. 

9. Te zalecenia Kurii Biskupiej zgodne z obowiązującymi przepisami sanepidu nadają naszej 

działalności duszpasterskiej wiarygodność działania. W przyszłą niedzielę podamy 

dokładny program organizacyjny dzieci Komunijnych i kandydatów do Bierzmowania. 

10. Parafialny zespół Caritas z radością informuje iż, na 9 Charytatywnym kolędowaniu pod 

nazwą „Festiwal Serc” zebraliśmy 7,530 zł  dla małej Agaty, naszej parafianki. Ogromnie 

się cieszymy z bardzo pozytywnego nastawienia wykonawców i przyjęcia zaproszenia z 

koncertem kolęd. -Wszystkim zaangażowanym w istnienie festiwalu oraz tym którzy 
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wzięli w nim udział i w jakikolwiek sposób wsparli inicjatywę "Caritas" a szczególności 

naszym wspaniałym i życzliwym parafianom, darczyńcom bardzo serdecznie chcemy 

podziękować! Bóg zapłać! 

11. W tym tygodniu zmarł + Czesław Cieszyńki l. 84 Sztum ul. Kwidzińska  


