
Ogłoszenia 19 – 26 lutego AD 2023 

 Zapraszamy dziś na godzinę 17:00 na Nieszpory eucharystyczne. 

 Zapraszamy na wieczorne Spotkanie Wokół Biblii – w poniedziałek o godzinie 
18:50. 

 Dzieci i młodzież szkoły podstawowej zapraszamy DO DOMU 
KATECHETYCZNEGO na Mszę św. szkolną we wtorek, o godzinie 16:30. 

 We wtorek o godzinie 18:00 ks. Konrad odprawi Mszę św. dziękczynną z okazji 

swoich urodzin. Zapraszamy do włączenia się w tę modlitwę. 

 We wtorki, po Mszy św. wieczornej zapraszamy do modlitwy różańcowej 

o bezpieczny i skuteczny remont naszego kościoła. 

 Dni przed Wielkim Postem przeżywaliśmy zazwyczaj na adoracji Najświętszego 

Sakramentu. W tym roku, ze względu na remont, będzie inaczej. Zapraszamy na 

adorację dziś – po Mszy św. o 11:00 aż do Nieszporów o godzinie 17:00. 

 W środę przypada Popielec. Tym samym rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. 
W tym dniu obowiązuje nas wszystkich wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych, a osoby pełnoletnie, które nie ukończyły 60. roku życia – także post, 
czyli ograniczenie ilości spożywanych pokarmów do jednego posiłku do syta. 
Post ścisły nie dotyczy osób chorych. 
Msze święte z posypaniem głów popiołem – o godz. 7:00, 10:00, 16:30, 18:00. 

 Czas Wielkiego Postu jest czasem pokuty, dobrych postanowień mających nam 
pomóc w pozbyciu się wad i pomnożeniu dobra. Jedną z tradycyjnych form 
pokuty podejmowanych w tym okresie jest abstynencja od napojów 
alkoholowych. Taką ofiarą można pomóc sobie, ale też, w wymiarze duchowym, 
można pomóc komuś, kto sam z alkoholem już sobie nie radzi. 

 Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Drogę Krzyżową 
będziemy odprawiać w piątki po Mszy św. wieczornej (uwaga: inaczej, niż 
w poprzednich latach!). Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele o godz. 
17:00. 
W czasie nabożeństw Drogi Krzyżowej tradycyjnie już modlimy się za zmarłych. 
Zalecki z czytelnie wypisanymi imionami naszych zmarłych można składać 
w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. 

 Z racji remontowych rezygnujemy w tym roku ze wspólnie przeżywanej Koronki 

do Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy jednak do osobistej modlitwy w domach. 

 Podobnie, jak w Adwencie, tak i w Wielkim Poście proponujemy pomoc 
w przeżyciu Wielkiego Postu w postaci tzw. Zdrapki, czyli karty z zadaniami – 
niespodziankami na każdy kolejny dzień. Zdrapkę można sobie zabrać ze stolików 
przy wejściach do kościoła (żeby wystarczyło dla innych – jedna na rodzinę). 



 W przyszłą niedzielę, na godzinę 11:00 zapraszamy do włączenia się w Mszę św. 
w intencji rodzin naszej parafii. Po Mszy św. będzie krótkie nabożeństwo przed 
Najświętszym Sakramentem oraz możliwość przyjęcia indywidualnego 
błogosławieństwa dla rodzin. 

 W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację 

Najświętszego Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia 

sakramentu pokuty. Sakrament pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą 

Mszą św.  

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 

- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00; 

- piątek od 15:30 do 17:00. 

 Serdecznie dziękujemy za ubiegłotygodniową zbiórkę na pompę insulinową dla 

Ines. Zebraliśmy ponad 7 000,- zł. Jak na naszą parafię, jest to naprawdę duża 

kwota. Dziękujemy za Wasze otwarte serca. Jednocześnie możemy zobaczyć, że 

razem naprawdę możemy więcej. 

 Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu 

pomagali przy bieżących pracach, a także Paniom sprzątającym kościół i dom 

katechetyczny. Bardzo prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00, 

a także prosimy o pomoc w codziennym sprzątaniu kościoła w dni powszednie 

o godzinie 16:30, w Środę Popielcową o 15:45, a w soboty o 14:30. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. Dziś po Mszach świętych przeprowadzona 

zostanie zbiórka na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i w Syrii. W środę 

popielcową po Mszach św. – zbiórka na pomoc naszym misjonarzom w Togo. 

 Ze względu na trwający remont zostaje zamknięte wejście do kościoła od strony 

domu katechetycznego. Do kościoła można wejść od strony ulicy Popiełuszki – 

wejściem bocznym i przez drugą zakrystię. Wejście do kościoła będzie otwierane 

na 40 min. przed nabożeństwami. Poza tym kościół będzie zamknięty. 


