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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przypada druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam
pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza
przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Czyni to także
przez  organizowanie  w tym czasie  rekolekcji,  dni  skupienia  czy  specjalnych  nabożeństw
pokutnych… Przypominam,  że  w naszym kościele  w każdy piątek  o  godz.  1830 razem z
Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 830

rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich zachęcam do licznego
udziału w tych nabożeństwach. 

2.  W Kościele  powszechnym przeżywamy niedzielę  ad Gentes –  Dzień Modlitw,  Postu i
Solidarności  z  Misjonarzami.  Naszymi  modlitwami  obejmujemy  tych,  którzy  głoszą
Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą
najwyższą cenę z własnego życia za swoją posługę. Po każdej Mszy Świętej zbiórka ofiar do
puszek.

3. We środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w
modlitwach  o  wszystkich  niewiastach,  zwłaszcza  o  matkach  wielodzietnych  rodzin,  o
samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach
świata. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i
matki.

4. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas złożył w ofierze swoje życie, podejmujmy trud
dobrowolnego  umartwienia,  jako  wynagrodzenie  za  grzechy  nasze  i  naszych  bliźnich.
Zróbmy dobre postanowienia,  powstrzymujmy się  od udziału w głośnych rozrywkach,  od
spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu
grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że
Wielki  Post  jest  czasem pokuty  i  modlitwy.  Niech  go  nie  zakłócą  huczne  spotkania  czy
imprezy rozrywkowe. Kochani rodzice, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje
dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w
duchu tradycji i naszej polskiej pobożności. Intencja dla K.Ż.R. na marzec jest następująca:
modlimy się o godne przeżycie czasu wielkiego postu. 

5. Msze Święte w ciągu tygodnia w Radziszewie we środę i w piątek o godz. 18 00.  W piątek
zapraszam  wszystkich  kandydatów  do  bierzmowania  na  Mszę  Świętą  i  drogę  krzyżową
obecność  obowiązkowa.  Następnie  odbędzie  się  w  kościele  spotkanie  informacyjne,
bierzmowanie  odbędzie  się  najprawdopodobniej  niebawem, bo 23 kwietnia  2023 podczas
wizytacji kanonicznej którą przeprowadzi Ks. Abp Andrzej Dzięga Metropolita Szczecińsko-
Kamieński                           
 
6.  Za  tydzień  w przyszłą  niedzielę  Msze  Święte  będą  odprawione  wg  stałego  porządku:
sobota  godz.  1830  Msza Dz-Błag w intencji  wnucząt  Poli  i  Leona.  Niedziela  godz.  830  za
zmarłych z rodziny Gajos, godz. 1300 +Maria Rusin +Ks. Stanisław Zygiel +Barbara Leńczuk.
Chlebowo godz. 1000 Dz-Błag w intencji p. Danuty z okazji 80 rocznicy urodzin. Stare Brynki
godz. 1100 za zmarłych z rodziny Rutkowskich.



7. Prośba o pomoc materialną na remont kościoła jest aktualna, proszę każdą rodzinę z naszej
wspólnoty o składanie miesięcznej ofiary na ten cel.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę otwartości na Boże natchnienia i
wzrastania w miłości do Boga i ludzi.

9. W przedsionku kościoła można nabyć wielkanocne świece rozprowadzane przez Caritas

10.  W dniach  12-19-05-2023  w  naszej  parafii  rozpoczną  się  tygodniowe  „Misje  u  Stóp
Krzyża”  do  naszej  wspólnoty  zostaną  przywiezione:  krzyż  z  podstawą,  Relikwie  Drzewa
Krzyża Świętego oraz Księga Próśb i Podziękowań. Z tego powodu tegoroczne rekolekcje
wielkopostne dla dorosłych i rekolekcje szkolne dla dzieci zostaną przeniesione na miesiąc
maj bieżącego roku. 

11. Za sprzątanie kościoła, pomoc i ofiary składam serdeczne Bóg Zapłać.

                                             Ks. Mariusz Kozicki proboszcz


