
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 8 – 15 marca AD 2020 

1. Od dzisiaj przeżywamy nasze parafialne rekolekcje wielkopostne. Przewodni-
czy im ks. Janusz Czenczek, penitencjarz i egzorcysta naszej diecezji. Plan reko-
lekcji jest w gablotkach, gazetce i na stronie internetowej naszej parafii. Bar-
dzo prosimy, aby w miarę możności znaleźć czas na bliższe spotkanie z Panem 
Jezusem. 

2. Dziś na wszystkich Mszach świętych nauki rekolekcyjne. 
W poniedziałek, wtorek i środę: Msze święte z krótką homilią o godzinie 8:00 
(uwaga: ZMIANA GODZINY!) i 18:00. I po tych Mszach świętych zapraszamy 
wszystkich na spotkania rekolekcyjne. 
W poniedziałek, wtorek i środę o 15:00 – wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego i możliwość sakramentu pokuty do 
godziny 17:45. 
Spotkania rekolekcyjne: 
- dziś, po Mszy św. wieczornej – dla młodzieży – zwłaszcza tej, która przyjęła 
sakrament bierzmowania w minionym tygodniu, albo nawet przed wielu laty;  
- w poniedziałek o 19:30 – spotkanie dla małżonków.  
- we wtorek o godzinie 9:00 – Eucharystia w intencji chorych i starszych para-
fian połączona z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych. 
- we wtorek o godzinie 16:30 zapraszamy dzieci szkolne zapraszamy na spo-
tkanie i drogę krzyżową. 
- we wtorek, o 19:30 – spotkanie dla rodziców. 

3. W środę, na zakończenie rekolekcji, ok. godziny 19:00 odprawimy Drogę Krzy-
żową na ulicach Karbia. 

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

5. 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. 

6. 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. (uwaga: zalecki czytane są wcześniej, PRZED nabożeństwem) 

7. W piątek przypada dzień fatimski. Na godzinę 18:00 zapraszamy na Mszę św. 
w intencji czcicieli Matki Bożej, natomiast nie będzie w piątek różańca, ze 
względu na wcześniejsze nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 

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



9. 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. 

10. 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. 

11. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego. 

12. 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. 

13. Dziś po mszach świętych – zbiórka do puszek na pomoc dla dzieci w Afryce. 
Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.  


