
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

PIĄTA NIEDZIELA  
WIELKIEGO POSTU  

ROK „B” 
 

21 marca 2021 r. 

 
 
 
 

1. Męskie trio wokalne VIES BONUM z Białorusi gościmy dziś  podczas Mszy św. 

Przy wyjś ciu z koś cioła moz na nabyc  za dobrowolną ofiarę płytę z nagraniami 

ześpołu i weśprzec  materialnie ich działalnoś c  miśyjną i ewangelizacyjną. 

2. Porządek Mszy św. w niedziele jeśt naśtępujący: 630, 800, 900, 1015, 1130, 1300, 1400, 

1700, 1800, 1900, 2000, 2100. Mśze ś w. odprawiane w śoboty o godz. 1800 i 1900 śą 

ro wniez  Mśzami niedzielnymi. Świątynia nasza jest otwarta całodobowo. 

Korzystajmy z niej w tym trudnym dla nas czasie także poza stałymi 

godzinami nabożeństw. 

3. Gorzkie Żale dziś  po Mśzy ś w. o godz. 1800. 

4. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

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

Temat śpotkania: „Adoracja S w. Jo zefa”. Zapraśzamy wśzyśtkich 

zaintereśowanych. 

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

poniedziałek o godz. 2000 w go rnym koś ciele. 

6. 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 po Mśzy  S w. o godz. 1800. 

7. Za tydzien , w Niedzielę Palmową Męki Pańskiej, podczaś wśzyśtkich Mśzy ś w. 

będziemy błogośławic  palmy. 



8. W trwającym Roku św. Józefa Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz ustanowił 

naszą świątynię jubileuszowym kościołem stacyjnym, a od  piątku, 19 marca 

br., Sanktuarium św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, z czym 

wiąże się możliwość uzyskania odpustu. Szczego ły podajemy w praśie 

parafialnej, znajdziemy je takz e w gablocie przed koś ciołem i na śtronnie 

internetowej parafii. 

9. Poczynając od Wielkiego Postu, w związku z ogłoszonym Rokiem Świętego 

Józefa i ustanowieniem naszego sanktuarium jubileuszowym kościołem 

stacyjnym, Msze św. w każdy wtorek o godz. 1900, połączone z Nowenną do 

Św. Józefa, odprawiane są w intencjach zbiorowych. 

10. Trwa parafialny konkurs dla rodzin polegający na pokolorowaniu i opiśaniu 

ścen z z ycia ś w. Jo zefa w publikacji „Radoś ci i śmutki ś w. Jo zefa”, kto rą moz na nabyc  

za dobrowolną ofiarę przy wyjś ciu z koś cioła.  

11. Wszystkim, którzy poczuwają się do materialnej odpowiedzialności za 

świątynię i parafię składamy serdeczne „Bóg zapłać” za każdą ofiarę do 

puszek w kościele i wpłatę na konto parafialne. W intencji wszystkich 

ofiarodawców i dobrodziejów parafii odprawiana jest w każdą pierwszą 

niedzielę miesiąca Msza św. dziękczynna o godz. 1015. 

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

13. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Ośoby zaintereśowane 

zapraśzamy do zakryśtii. 

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

Panie z Z ywego Ro z an ca. 

15. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” moz na 

otrzymac  po Mśzach ś w. Cena tygodnika to 6 zł. pluś dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki i funduśz miniśtrancki. 

 


