
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „A” 
 
 

16 MARCA 2014 r. 
 

 

1. Zespół wokalno – muzyczny Classic Angelicus z Kijowa na Ukrainie gościmy dziś  

w naszym kościele. Podczas Mszy św. artyści modlą się z nami za poległych na Majdanie  

i o pokój na Ukrainie. Specjalnie przygotowany przez nich program „Solidarni z Ukrainą”  

o godz. 1800. Po Mszach św. zbiórka do puszek przed kościołem na pomoc dla Ukrainy.  

Zespół gościł już w naszej parafii w roku 2012 z okazji Dnia Papieskiego. 

2. Uroczystość odpustowa ku czci św. Józefa, patrona naszej parafii, przypada w środę,  

19 marca. Uroczystą sumę odpustową o godz. 1900 będą celebrować Księża Proboszczowie  

z naszego dekanatu pod przewodnictwem Ks. Biskupa Józefa Górzyńskiego. Podczas 

uroczystości Ks. Biskup pobłogosławi odnowione wnętrze naszej świątyni. Do udziału 

zapraszamy parafian i gości związanych z naszym kościołem. 

3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Adorujący Najświętszy Sakrament dziś o godz. 1500 na nabożeństwie adoracyjnym 

w górnym kościele. Temat spotkania: „Wiara i realny świat”; 

• Kościelna Służba Porządkowa „Totus-Tuus” dziś o godz. 1700; 

• Wspólnota Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800; 

• Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania w przyszłą niedzielę  

na Mszy św. o godz. 900. Po Mszy św. spotkanie w dolnym kościele; 

• Dzieci z klas III wraz z Rodzicami w przyszłą niedzielę na Mszy św. inicjacyjnej  

o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie w górnym kościele. 

4. Nabożeństwa wielkopostne: 

• Droga Krzyżowa w każdy piątek: 

� dla dzieci o godz. 1700; 

� dla dorosłych o godz. 830 i po Mszy św. o godz. 1800; 

� dla młodzieży o godz. 2000. 

• Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 1815. 

5. Konferencja dla narzeczonych w poniedziałek o godz. 2000 w Sali św. Józefa. 

6. Ofiary pieniężne do puszek z przeznaczeniem na pomoc Kościołowi na świecie będziemy 

zbierać w przyszłą niedzielę przed kościołem. 

7. Nowy numer „Koła św. Józefa” można nabyć przed kościołem. 


