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O G Ł O S Z E N I A    D U S Z P A S T E R S K I E 

IV Niedziela Wielkiego Postu 19 – 03 2023 r. 
 

 

1. W miniony czwartek16.03.br. w godzinach porannych odszedł do Domu Ojca w 91 
roku życia, 72 roku  ślubów zakonnych i 64 roku kapłaństwa nasz Współbrat Ks. 
Michał Nikolin, długoletni duszpasterz w tutejszej parafii, związany z wieloma 
placówkami duszpasterskimi okolic Lubina od początków swojego pasterskiego 
posługiwania od roku 1958; rekolekcjonista, misjonarz, bardzo ceniony przez nas 
wszystkich kierownik duchowy i spowiednik. Msza św. pogrzebowa za ŚP Ks. 
Michała we wtorek 21.03 br. o godz. 12.00 poprzedzona wspólną modlitwą 
różańcową o godz. 11.30. Trumna z ciałem Ks. Michała zostanie wprowadzona do 
kościoła o godz. 10.30, a po Mszy św.  przewieziona na stary cmentarz i złożona w 
grobowcu salezjańskim. Polecajmy w modlitwie tak bardzo nam wszystkim 
bliskiego i drogiego Ks. Michała, prosząc o miłosierdzie Boże i radość życia 
wiecznego.   

2. Dzisiaj GORZKIE ŻALE z NAUKĄ PASYJNĄ o godz. 17.00. Taca zbierana 
podczas tego nabożeństwa przeznaczona jest na kwiaty i światło do Bożego Grobu. Zapraszamy do udziału  
w  tym wielkopostnym nabożeństwie rozważania Męki Pańskiej. 

3. Jutro rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży  ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana 
Wyżykowskiego w Lubinie. Spotkania rekolekcyjne dla klas: VIII, VII i VI  - w poniedziałek w godz. od 9.00 do 
12.20; we wtorek – dla klas: V i IV – we wtorek w godz. od 9.00 do 11.20; w środę dla klas: III, II i I w godz. od 
9.00 do 11.20. rekolekcje głoszą: Ks. Michał Kupiński SDB i Ks. Adam Cieślak.   

4. W piątek DROGA KRZYŻOWA 
- dla dorosłych – o godz. 9.00 i 17.30; 
- dla dzieci – o godz. 16.30. Nie będzie drogi krzyżowej o godz. 19.15 ze względu na spotkanie z S. Angelą 

Musolesi. 
5. W liturgii Kościoła jutro, w poniedziałek obchodzimy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Patrona 

Kościoła, naszej Diecezji. Patrona Ojców, Rodzin i Patrona Dobrej śmierci. Nabożeństwo ku czci św. Józefa  
o godz. 17.30, podczas którego, za Jego wstawiennictwem, będziemy wypraszać nam wszystkim potrzebne łaski. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

6. Nowenna do MBWW w środę o godz. 18.00. Modlić będziemy się w intencji chorych, cierpiących, służby 
zdrowia i opiekujących się chorymi. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

7. W tym tygodniu przypada również 24 dzień miesiąca. W tutejszej wspólnocie parafialnej wspominamy  
i oddajemy cześć Matce Bożej Wspomożenia Wiernych Pani Różańca św. Wspólny różaniec po Drodze 
Krzyżowej o godz. 9.00.  

8. W piątek 24.03.br. zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00, podczas której będzie modlić się z nami S. Angela 
Musolesi,  przez 28 lat współpracownica o. Gabriela Amortha, uznawanego za najbardziej znanych egzorcystów 
na świeci. Po Mszy św. modlitwy wstawiennicze o uwolnienie i uzdrowienie. O godz. 19.30 w sali teatralnej 
spotkanie dla liderów, animatorów, członków grup modlitewnych. Szczegóły na plakacie.  

9. W sobotę 25. marca UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO. Dzień modlitw w intencji Ochrony 
Życia oraz stosownie do prośby Biskupa Legnickiego dziękczynienia za osobę św. Jana Pawła II, naszego 
Wielkiego Rodaka. Zapraszamy do wspólnego uwielbiania Boga za dar Jana Pawła II i Jego nauczanie.  

10. Tego dnia również w naszej wspólnocie parafialnej spotkanie Salezjanów Współpracowników i Salezjanek 
Współpracownic. Msza św. w naszym kościele o godz. 12.00. Zapraszamy do udziału w tych wydarzeniach i do 
wspólnej modlitwy 

11. Na kwiaty do Bożego Grobu ofiary złożyły Róże Różańcowe: I – 500,00 zł.; III – 500,00 zł; V – 400, 00 zł. VI – 
400,00 zł.; VII – 400,00 zł.; VIII – 400,00 zł.; IX – 400,00 zł.; X Róża – 500,00 zł. II Róża Męska – 500,00 zł.  
i osoby indywidualne. Bóg zapłać za złożone ofiary. 

12. Czynny jest sklepik parafialny prowadzony prze młodzież z Oratorium. Można w nim zaopatrzyć się w świece 
wielkanocne, palmy i inne artykuły świąteczne.  

13. Zbliżamy się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Pragniemy nasze serca przygotować na spotkanie ze 
Zmartwychwstałym Chrystusem przez sakrament pokuty i pojednania. W czasie Przygotowania Paschalnego 
spowiadam każdego dnia podczas Mszy św. o godz. 6.30 i od godz. 17.30 .  

14. Zapraszamy również na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy w każdy czwartek w godz. od 18.30 do 
21.00 oraz w każdy piątek o godz. 15.00 w Godzinie Miłosierdzia na Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Drodzy, 
korzystajmy z łaski i Bożego przebaczenia oraz doświadczenia spotkania z żywym Bogiem, w tym szczególnym 
czasie łaski i zbawienia.  

15. Sakrament Chrztu św. będzie udzielany w Poniedziałek Wielkanocny na Mszy św. o godz. 13.00.  
16. Dziękujemy za złożone dotychczas ofiary i artykuły spożywcze,  z długim terminem przydatności i nadające się 

do spożycia dla ubogich i potrzebujących pomocy i wsparcia. . Trwałe artykuły spożywcze dla uchodźców  
i korzystających z naszej jadłodajni można składać w kaplicy Miłosierdzia Bożego jako jałmużna postna - dar 
serca na Wielki Post 2023.  

17. Informacja o organizowanych Ekstremalnych Drogach Krzyżowych przez Mężczyzn św. Józefa i Wspólnotę 
Pielgrzymkową Śladami Maryi oraz w innych parafiach Lubina na tablicy ogłoszeń. 

18. Komunikat Powiatowej Komendy Policji do osób starszych i samotnych o zachowaniu szczególnej ostrożności   
i pod żadnym pozorem nie otwieranie nikomu  mieszkań i wpuszczanie do nich nieznajomych, którzy są 
oszustami i odpowiadanie na rozmowy telefoniczne. 

19. Na rozpoczęty tydzień, kolejny już przygotowania paschalnego, Wam – Drodzy Parafianie, Goście, Sympatycy 
dzieła Ks. Bosko, dziękując za wierność codziennej modlitwie, świadectwo życia chrześcijańskiego oraz składane 
na potrzeby Kościoła i parafii ofiary, również te przesyłane na rachunek bankowy parafii, życzymy Bożego 
błogosławieństwa i opieki Wspomożycielki Madonny Ks. Bosko. 

20. W tym tygodniu do Domu Ojca z naszej Wspólnoty Parafialnej odeszli: Anastazja Janik, Maria Bączkowska  
i Andrzej Dwornik. Polećmy Ich Miłosierdziu Bożemu. Wieczne odpoczynek  racz Im dać Panie, a światłość 
wiekuista niechaj Im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen 

 
Ks. Stanisław Gorczakowski SDB 

 proboszcz  
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