
Ogłoszenia 19 – 26 marca AD 2023 

1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. 

a. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym odprawiamy w niedziele o godz. 17:00. 

b. 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. 

2. Zapraszamy na wieczorne Spotkanie Wokół Biblii – w poniedziałek o godzinie 
18:50. Rozpoczniemy nowy cykl oparty o Księgę Sędziów. 

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

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

o bezpieczny i skuteczny remont naszego kościoła (przed Najświętszym 

Sakramentem). 

5. 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. 

6. W sobotę przypada Uroczystość Zwiastowania NMP. Jest to od wielu już lat – 
Dzień Świętości Życia. Chcemy tę intencję włączyć szczególnie do naszej 
modlitwy w tym dniu. W czasie mszy św. o godzinie 18:00 będzie można podjąć 
dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

7. 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. 

8. Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 

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

- piątek od 15:30 do 17:00. 

9. 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. 



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

11. Dziś po Mszach świętych, nasze Siostry będą zbierały ofiary na kwiaty do 

Bożego Grobu. 

12. Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 

13. Ze względu na remont kościoła wszystkie pogrzeby odprawiamy obecnie w 

kaplicy cmentarnej. Bardzo prosimy o zrozumienie tej nadzwyczajnej sytuacji 

i niepodejmowanie prób wymuszania odprawiania pogrzebów w kościele. Nie 

stać nas na opłacanie przestojów w pracy ponad trzydziestu ludzi, którzy 

obecnie codziennie przy naprawie naszego kościoła pracują. 

14. Szkoła podstawowa nr 21 w dniu 22 marca 2023 r. (środa) organizuje dzień 

otwarty dla rodziców dzieci kandydatów do klasy 1 na terenie szkoły od godziny 

16:00. 


