
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1 – 8 marca AD 2020 

1. Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

2. Próba kandydatów do bierzmowania odbędzie się w kościele, w poniedziałek 
po Mszy św. wieczornej. 

3. Dzieci szkolne zapraszamy na drogę krzyżową we wtorek o godzinie 16:30. 

4. W środę będziemy przeżywać w naszej parafii wizytację biskupią, którą prze-
prowadzi ks. bp Andrzej Iwanecki. W czasie Mszy św. o godzinie 18:00 ks. bi-
skup udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Serdecznie zapra-
szamy do włączenia się w tę uroczystość. 

5. Spotkanie dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej i Bractwa Najświęt-
szego Sakramentu odbędzie się w piątek, o godzinie 19:00 na plebanii. 

6. W czasie Wielkiego Postu, podobnie jak w latach ubiegłych, codziennie o go-
dzinie 15:00 modlimy się w kościele Koronką do Miłosierdzia Bożego. Wszy-
scy, którym tylko czas pozwala, są do tej pięknej modlitwy zaproszeni. Jest to 
jeden ze sposobów na owocne przeżycie tego ważnego czasu. 

7. Drogę Krzyżową odprawiamy w piątki o godz. 17:15. W czasie tych nabo-
żeństw tradycyjnie już modlimy się za zmarłych. Zalecki z czytelnie wypisanymi 
imionami naszych zmarłych można składać w zakrystii lub w kancelarii para-
fialnej. 

8. W tym tygodniu przypada 1. czwartek, 1. piątek i 1. sobota miesiąca. Zapra-
szamy do przyjęcia sakramentów świętych, a także do udziału w nabożeń-
stwach: w czwartek o 17:30 – Godzina Święta i Eucharystia za powołanych, 
w piątek o 7:00 – Msza św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Je-
zusa, a w sobotę o 8:00 – Msza św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi Panny. 

9. W sobotę od godziny 9:00 – odwiedziny chorych i starszych Parafian. Pro-
simy, aby chorych zgłosić w zakrystii. 

10. Nauka przedchrzcielna odbędzie się w sobotę, o godzinie 16:00 w domu kate-
chetycznym. 

11. W przyszłą niedzielę o godzinie 9:15 zostanie odprawiona Eucharystia w in-
tencji wszystkich kobiet naszej Parafii z okazji Dnia Kobiet. 

12. W sobotę od 15:00 (od Koronki) zapraszamy na adorację Najświętszego Sakra-
mentu. 

13. Nasze siostry zapraszają na doroczną adorację Najświętszego Sakramentu, 
która zostanie odprawiona w klasztornej kaplicy w nocy ze 7 na 8 marca. Po-
czątek, w sobotę, o 19:00. 



14. Sakrament pokuty sprawujemy zawsze pół godziny przed Eucharystią, a także 
w sobotę od godziny 16:00 do 17:45, w czasie adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. 

15. W dniach 8 – 11 marca będziemy przeżywać nasze doroczne rekolekcje. Prze-
wodniczyć będzie tym naszym wielkopostnym ćwiczeniom ks. Janusz Czen-
czek, penitencjarz i egzorcysta diecezjalny. Plan rekolekcji jest wywieszony 
w gablotkach, a także znajdziemy go w gazetce i na stronie internetowej para-
fii. Bardzo prosimy, aby już teraz zaplanować sobie czas wieczorny w tych waż-
nych dla nas dniach. 

16. Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 
- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00; 
- piątek od 15:30 do 17:00. 

17. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego. 

18. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy 
wszelkich pracach przy kościele, plebanii albo domu katechetycznym. Prosimy 
o dalszą pomoc – codziennie od godz. 9:00. 

19. W przyszłą niedzielę po mszach świętych – zbiórka do puszek na pomoc dla 
dzieci w Afryce. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.  

20. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.  


