
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROK „C” 24 marca  2019 r. 

 

1. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  dziś  o godz. 1815. 
2. Zespół muzyczny „Clasic Angelicus”, kto ry koncertował juz  w naśzym koś ciele, goś cimy dziś  
w naśzej parafii. Artyś ci – abśolwenci Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowśkiego w 
Kijowie, poprowadzą o godz. 1815 naboz en śtwo Gorzkich Z ali połączone z miśterium śłowno – 
muzycznym o Krzyz u Pan śkim. Podczaś wśzyśtkich Mśzy ś w. niedzielnych towarzyśzyc  nam 
będą z repertuarem wielkopośtnych pieś ni paśyjnych. Po Mśzach ś w. przy wyjś ciu z koś cioła 
moz na nabyc  płyty i materiały muzyczne ześpołu oraz złoz yc  dobrowolną ofiarę na działalnoś c  
miśyjną, jako wyraz naśzej wdzięcznoś ci za tę formę duchowego przygotowania parafian do 
głębśzego przez ycia Triduum Paśchalnego i Wielkanocy.   

3. Katecheza dla narzeczonych przed przyjęciem śakramentu małz en śtwa w poniedziałek,  o 
godz. 2000 w śali ś w. Jo zefa. 

4. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 
• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mśzy ś w. o godz. 1800.  

5. Nabożeństwa wielkopostne: 
• Droga Krzyżowa w kaz dy piątek: 

➢ dla dzieci o godz. 1700 
➢ dla dorośłych o godz. 830 i po Mśzy ś w. o godz. 1800 
➢ dla młodziez y o godz. 2000 

• Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 1815. 
6. Parafialne Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych rozpoczną śię od przyśzłej niedzieli, 31 
marca i potrwają do ś rody, 3 kwietnia. Rekolekcje poprowadzi Ojciec Antoni Paz dziorko, 
redemptoryśta z Gdyni. Program rekolekcji w gablocie przed koś ciołem i w parafialnym 
dodatku do „Niedzieli”. 

7. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duśzpaśterśka, kto rą moz na podjąc  podpiśując deklarację 
wyłoz oną przy wyjś ciu  z koś cioła. Polega ona na trzydzieśtu minutach modlitwy adoracyjnej 
raz w mieśiącu w kaplicy M.B. Częśtochowśkiej, będącej wyrazem wdzięcznoś ci i 
dziękczynienia za Jubileuśz 30-lecia wieczyśtej, całodobowej adoracji Najś więtśzego 
Sakramentu w naśzej ś wiątyni. Podpiśane deklaracje moz na przynośic  do zakryśtii, bądz  
pozośtawic  na kto rymś  z bocznych ołtarzy w koś ciele. 

8. Ks. Artur organizuje pielgrzymkę na Suwalszczyznę, do Wilna i na Żmudź w dniach 
27.04 – 05.05.2019 r. W programie zwiedzania m. in. Sejny, Wigry, Auguśto w, Studzieniczna, 
Wilno, Kowno. Dokładny plan moz na znalez c  na śtolikach przy wejś ciu do koś cioła. Więcej 
informacji oraz zapiśy u kś. Artura. 

9. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 
10. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa zbierają dziś  przy wyjś ciu z koś cioła Panie z Z ywego 
Ro z an ca. 

11. Świece świąteczne Ześpo ł Caritaś śprzedaje dziś  przy wyjś ciu z koś cioła. Docho d ze 
śprzedaz y przeznaczony jeśt na cele charytatywne. 

12. Dziękujemy wszystkim, którzy dokonali indywidualnych wpłat na nowe schody do 
kościoła i podjazd dla osób niepełnosprawnych i tym, którzy poczuwają się do 
comiesięcznych ofiar na ten cel. 

13. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” rozprowadzają dziś  
miniśtranci po Mśzach ś w. Cena tygodnika to 5 zł. pluś dobrowolna ofiara na druk kolorowej 
wkładki i funduśz miniśtrancki. 

14. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym koś ciele śp. Barbarę Wiśniewską i 
Waldemara Szklarzewskiego.  Pamiętajmy o nich w naśzych  modlitwach. Wieczny 
odpoczynek ..... 


