
Ogłoszenia Duszpasterskie 

III niedziela Wielkiego Postu 20.03.2022 r. 

1)     Dziękuję za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. W tym trudnym czasie 

wojny na Ukrainie prosimy o modlitwę i post w intencji pokoju. 

2)     Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 17.00. Kazanie wygłosi ks. Jakub 

Drosik. 

3)     Szkoła biblijna poziom 3 ma spotkanie dziś po wieczornej mszy św. w kaplicy. 

4)     Siostry zapraszają młodzież na spotkanie w niedziele o godz. 19.00 przy ulicy 

Szkolnej 2. 

5)     Parafialny oddział Akcji Katolickiej zaprasza na Drogę Krzyżową na Pożegowo 

w sobotę 26 marca o godz. 10.00. rozpoczęcie przy figurze MB Fatimskiej za 

kościołem w Mosinie. Zakończenie koło krzyża na ul. Wiejskiej na Pożegowie. 

6)     Modlitwy za wstawiennictwem św. Antoniego we wtorek o 17.40 w kaplicy. 

7)     Od środy zaczynamy modlitwy przygotowania do Uroczystości Zwiastowania 

Pańskiego. W tym roku tego dnia przeżyjemy Akt Oddania Rosji i Ukrainy 

Niepokalanemu Sercu Maryi. 

8)     Nasze przygotowania będą według następującego porządku. W środę, w czwartek 

rano przed mszą różaniec, wieczorem w środę nowenna do MB NP. o godz. 17.30.  

W czwartek wieczorem różaniec od 17.30. Do uczestnictwa serdecznie zapraszamy. 

9)     Spotkanie synodalne pt. „Władza i uczestnictwo” w czwartek 24 marca po 

wieczornej mszy św. w domu parafialnym. Z całego serca zachęcamy parafian do 

uczestnictwa w tym wydarzeniu. Jest to miejsce, gdzie można się spotkać i podzielić 

swoją troską o Kościół. Bardzo ale to bardzo zapraszamy do włączenia się do grupy 

synodalnej. Jest ona otwarta dla każdego, kto chce się spotkać i podzielić swoja troska 

o Kościół. 



10) W piątek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego, nie ma postu. Podczas 

dodatkowej mszy św. o godz. 17,00 w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem 

dokonamy Aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy  Niepokalanemu Sercu Maryi. Od 16. 30 

różaniec w kościele. W związku z powyższym nie będzie drogi krzyżowej dla dzieci. 

Msza św. o godz. 18.00 może się rozpocząć chwileczkę później. 

11) Droga krzyżowa dla dorosłych w piątek rano o 7.30 i wieczorem po mszy św. 

12) W tym tygodniu nie będzie próby scholii młodzieżowej. 

13) Biuro cmentarne, gdzie można załatwić sprawy dotyczące postawienia pomnika  

i prolongat za groby czynne w sobotę od godz. 9.00 do 11.00. Prosimy z tymi sprawami 

nie przychodzić w inne dni tygodnia do biura parafialnego ponieważ nie ma wtedy  

w biurze osoby, która się tymi sprawami zajmuje. 

14) Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na wspólne przeżywanie mszy świętej  

z wielbieniem Boga, a następnie na adoracje i modlitwę wstawienniczą w niedzielę 27 

marca na godz. 18.00. 

15) Osoby, które chciałyby przyjąć do swojego domu uchodźców z Ukrainy proszone 

są o pozostawienie do siebie kontaktu w zakrystii. 

16) Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. 

Rozpocznie się wspólną Mszą świętą w piątek 1 kwietnia o godz. 20.00 w naszym 

kościele. 

17) Koperty na daninę diecezjalną wyłożono z tyłu Kościoła. W domu katolickim  

w dniu dzisiejszym CARITAS rozprowadza paschaliki wielkanocne. Z tyłu Kościoła 

będzie wyłożony kosz w który można składać żywność dla potrzebujących. 

18) Informuję, że podchodzimy do wymiany dalszej części płotu na cmentarzu. Firma 

planuje wejść po świętach. Do tego czasu  potrzebujemy przygotować teren przy płocie 

tzn. usunąć korzenie, wygrabić konieczny  odcinek i zdemontować istniejący płot. 

Prace planujemy  w sobotę od godz. 10,00 Jeżeli ktoś wie że będzie mógł się włączyć 

w te prace to prosimy o informację w zakrystii. 

Zmarli:  



śp. Janina Wilhelm l.98 z ul. Wiosny Ludów, pogrzeb w czwartek o godz. 11.00;   

śp. Leokadia Milczarek l.89 z ul. Kołłątaja; śp. Kazimiera Witt l.89 z ul. 

Krasickiego;  

śp. Piotr Olejnik l.55 z ul. Tylnej 

 Dobry Jezu a nasz Panie … 

  

 


