
Ogłoszenia 26 marca – 2 kwietnia 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. 
Omówimy na tym spotkaniu początek okresu 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. 

5. W 1. sobotę miesiąca będziemy odwiedzać chorych i starszych Parafian. Będą to już 

odwiedziny świąteczne. Prosimy, aby chorych zgłosić w zakrystii. 

6. 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. Bardzo prosimy, 

aby odpowiednio wcześnie pomyśleć o spowiedzi świątecznej i nie zostawiać jej na 

ostatni tydzień. 

7. Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 

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

- piątek od 15:30 do 17:00. 

8. 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. 

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

10. Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 

11. 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 pracowników, którzy 

obecnie codziennie przy naprawie naszego kościoła pracują. 


