
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROK „C” 10 marca  2019 r. 

 

 

1. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  dziś  o godz. 1815. 
2. Katecheza dla narzeczonych przed przyjęciem śakramentu małz en śtwa w poniedziałek,  o 

godz. 2000 w śali ś w. Jo zefa. 
3. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Żywy Różaniec dziś  o godz. 1530. 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mśzy ś w. o godz. 1800. 

• Duszpasterstwo Akademickie we wtorek po Mśzy ś w. o godz. 1900. 

• Koło Misyjne w śobotę o godz. 1530. 

• Adorujący Najświętszy Sakrament w przyśzłą niedzielę o godz. 1500 w         go rnym koś ciele. 

Kolejne śpotkanie poś więcone drugiemu patronowi naśzego koś cioła będzie na temat: 

„Pośtawa o. Jana od Krzyz a wobec trudnych doś wiadczen ”. Spotkanie jeśt otwarte dla 

wśzyśtkich. 

• Bracia z „ Totus Tuus” w przyśzłą niedzielę o godz. 1700. 

4.  Dzieci przygotowujące się do rocznicy I Komunii św. śpotykają śię wraz z Rodzicami na Mśzy 

ś w. inicjacyjnej w przyśzłą niedzielę o godz. 1130. Po Mśzy ś w. śpotkanie z Rodzicami w go rnym 

koś ciele. 
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. „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. 
7. 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. 

8. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 

9. Taca dzisiejsza  przeznaczona jeśt na potrzeby Seminarium Duchownego w Warśzawie. 
10. 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. 

11. Zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na świecie w przyśzłą niedzielę przed koś ciołem. 

12. 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. 

13. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym koś ciele śp. Wacława Gilewskiego, Zbigniewa 
Tarnowskiego, Helenę Marchel. Pamiętajmy o nich w naśzych  modlitwach. Wieczny 
odpoczynek ..... 


