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Ogłoszenia parafialne 

14.03.2021 
 
 

1. Dzisiaj IV Niedziela Wielkiego Postu. Niedziela Laetare W okresie całego Wielkiego Postu 
pamiętajmy o trzech wymiarach przeżywania tego czasu: post, modlitwa i jałmużna.  

 
2. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa w każdy 

piątek w Kwielicach o godz. 1715, a po niej Msza Św. ok 1730. Natomiast w Turowie Droga 
Krzyżowa w CZWARTEK o godz. 1800. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w Niedzielę 
Wielkiego Postu po Mszy św. o g. 1230.  

 
3. W piątek Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Kończymy nasze 33 dniowe rekolekcje ze św. 

Józefem, aktem zawierzenia Panu Jezusowi przez św. Józefa. Msze św. w następującym porządku 
Obiszów 1600. Pół godz. wcześniej Droga Krzyżowa. Kwielice 1715 (Droga Krzyżowa i Msza św.) 
Turów godz. 1830. W tym dniu Papież Franciszek otworzy Rok Rodziny. Nie obowiązuje 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

 
4. Zapraszamy młodzież, w sposób szczególny przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, do 

przeżycia wielkopostnych rekolekcji na TVP3 w dniach 22 -24 marca o godz. 1230. Po każdym dniu 
na stronie naszej parafii w zakładce „Bierzmowani” pojawi się jedno pytanie, na które należy 
odpowiedzieć mailowo w tym samym dniu. 

 
5. Za tydzień Mszą św. w sobotę (20.03) wieczorem rozpoczynamy nasze Parafialne Rekolekcje 

Wielkopostne, potrwają one do wtorku 23.03. Rekolekcje poprowadzi je ks. Ziemowit Katulski 
Administrator parafii w Sieniawie Żarskiej. Polecajmy ks. Rekolekcjonistę i naszą wspólnotę w 
codziennej modlitwie prosząc o obfite owoce rekolekcji.  

 
6. Serdecznie zapraszam do nabycia świec wielkanocnych w cenie 15 zł. Dochód przeznaczony jest na 

cele Caritas diecezjalnej i parafialnej. 
 
7. Za tydzień 21.03 w Grębocicach odbiór szat dzieci pierwszokomunijnych:  

Chłopcy 1330, dziewczynki 1350. 
 
8. W sobotę 27. 03 o godz. 1200 nauka przed chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych. 

 
9. Od tej niedzieli odbywać się będzie tradycyjny Kiermasz Wielkanocny. Dochód ze sprzedaży ozdób 

wielkanocnych będzie przeznaczony na zakup świec do bocznych ołtarzy. 
 

10. Dziękuję za posprzątanie Kościoła i ofiarę na kwiaty. 
 
11. Zachęcam do nabywania i lektury czasopism: Niedziela i Gość Niedzielny. 

 
12. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na rzecz utrzymania naszej parafii i cmentarza. 

Wraz z Siostrami życzymy mocy, radości i pokoju w Duchu Św. 
 


