
Ogłoszenia 5 – 12 marca AD 2023 

1. Zaczynamy dziś nasze wielkopostne rekolekcje. Przewodniczy im o. Mirosław 
Piątkowski SVD, dla którego prośmy o mocne prowadzenie przez Ducha 
Świętego. 

• Zapraszamy w poniedziałek, wtorek i środę na Msze św. o godzinie 7:00 albo 
18:00. 

• We wtorek o godzinie 9:00 zapraszamy chorych i starszych na Eucharystię 
połączoną z sakramentem namaszczenia chorych. 

• W poniedziałek i wtorek po Mszy św. o 18:00 będzie czas na adorację 
Najświętszego Sakramentu i możliwość przyjęcia Sakramentu pokuty. 

• W środę – na zakończenie rekolekcji, tradycyjnie odprawimy Drogę Krzyżową 
na ulicach naszej parafii. 

• Szczegóły znajdziemy na planach wywieszonych na tablicach, w gazetce oraz 
na stronie internetowej. 

2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Gorzkie Żale 
z kazaniem pasyjnym odprawiamy w niedziele o godz. 17:00. 

3. Drogę Krzyżową odprawiamy w piątki po Mszy św. wieczornej (uwaga: inaczej, 
niż w poprzednich latach!).  
W czasie nabożeństw Drogi Krzyżowej tradycyjnie modlimy się za zmarłych. 
Zalecki z czytelnie wypisanymi imionami naszych zmarłych można składać 
w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. 

4. W poniedziałek NIE BĘDZIE spotkania biblijnego. 

5. Dzieci i młodzież szkoły podstawowej zapraszamy DO DOMU 
KATECHETYCZNEGO na Drogę Krzyżową we wtorek, o godzinie 16:30. 

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

o bezpieczny i skuteczny remont naszego kościoła (przed Najświętszym 

Sakramentem). 

7. W środę o godzinie 18:00 zostanie odprawiona Eucharystia w intencji 
wszystkich kobiet naszej Parafii z okazji Dnia Kobiet. 

8. Nasze siostry zapraszają na doroczną adorację Najświętszego Sakramentu, 

która zostanie odprawiona w klasztornej kaplicy w nocy ze środy na czwartek. 

Początek, w środę po drodze krzyżowej  jeżeli ktoś chce, może przyjść 

poadorować Pana Jezusa w ciszy do 22:00; zakończenie – w czwartek o godz. 

6:30. 



9. W sobotę o godzinie 16:00 w domu katechetycznym odbędzie się nauka 

przedchrzcielna. 

10. 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. 

11. Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 

- czwartek od 9:00 do 11:00; 

- piątek od 15:30 do 17:00. 

We wtorek, z racji rekolekcji, kancelaria będzie nieczynna. 

12. 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, a w soboty o 14:30. 

13. Po Mszach świętych będzie można nabywać świece wielkanocne 
rozprowadzane przez Caritas. Dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na 
dożywianie dzieci w szkołach. 

14. Bóg zapłać za wszystkie ofiary. Dziś po Mszach świętych przeprowadzona 

zostanie zbiórka na pomoc dzieci dla w Afryce. 


