
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

ROK „A” 
 

8 marca 2020 r. 
 
1. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  dziś  o godz. 1815. 

2. 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. 

• 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: „S w. Jan od Krzyz a – wielki teolog miśtyki 

i duchowoś ci”. Spotkanie jeśt otwarte dla wśzyśtkich. 

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

3. Katecheza dla narzeczonych przed przyjęciem śakramentu małz en śtwa w 

poniedziałek o godz. 2000 w śali ś w. Jo zefa. 

4. 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. 

5. Siódma rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka przypada w piątek, 13 

marca. W naśzych modlitwach pamiętajmy o Naśtępcy S w. Piotra. 

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. Księdza Grzegorza Zwolińskiego, od 18 lat przebywającego na miśjach w Rośji, 

probośzcza w Kirowie (1000 km na po łnocny-wścho d od Mośkwy) goś cic  

będziemy podczaś wśzyśtkich Mśzy ś w. w naśzym koś ciele w przyśzłą niedzielę, 15 

marca. Goś c  wygłośi kazania, a po Mśzach ś w. będzie moz na złoz yc  ofiarę pienięz ną 

przy wyjś ciu z koś cioła z przeznaczeniem na budowę Domu Samotnej Matki w 

Kirowie.  

8. Beatyfikacja ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie śię w niedzielę, 7 

czerwca, o godz. 1200 na pl. Piłśudśkiego w Warśzawie. Ośoby, kto re pragną wziąc  

udział w tych uroczyśtoś ciach prośimy o zapiśywanie śię na liśtę w zakryśtii po 

Mśzach ś w. lub w tygodniu w kancelarii parafialnej. Z koniecznoś ci rezerwacji kart 

wśtępu na plac zapiśy trwają do kon ca marca. 

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

10. Zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na świecie dziś  przed koś ciołem. 

11. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa zbierają dziś  przy wyjś ciu z koś cioła 

Panie z Z ywego Ro z an ca. 

12. Świece świąteczne Ześpo ł Caritaś śprzedaje dziś  przy wyjś ciu z koś cioła. Docho d 

ze śprzedaz y przeznaczony jeśt na cele charytatywne. 

13. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” 

rozprowadzają dziś  miniśtranci po Mśzach ś w. Cena tygodnika to 6 zł. pluś 

dobrowolna ofiara na druk kolorowej wkładki i funduśz miniśtrancki. 

14. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym koś ciele śp. Zenonę Konopską i 

Włodzimierza Pessel. Pamiętajmy o nich w naśzych modlitwach. Wieczny 

odpoczynek ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


