
Ogłoszenia Duszpasterskie 

VIII niedziela w ciągu roku 27.2.2022 r. 

  

1) Dziękuję za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy również za 

ofiary wpłacane na konto. 

2) W tym trudnym czasie wojny ukraińsko rosyjskiej prosimy o modlitwę i post  

w intencji pokoju. 

3) Prosimy parafian o stosowanie się do reguł noszenia maseczek w miejscach 

publicznych. 

4) Wspólnota Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza  na Mszę świętą z uwielbieniem 

Boga, z modlitwą wstawienniczą i adoracją dzisiaj na wieczorną mszę świętą. 

5) Siostry Uczennice Krzyża zapraszają młodzież na Spotkanie Młodych w domu sióstr 

w dniu dzisiejszym o godz. 19.00. 

6) Katecheza kerygmatyczna dla rodziców i kandydatów na rodziców chrzestnych  

w poniedziałek o godz. 19.00 w domu parafialnym. 

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

Sławek zaprasza na Krąg Biblijny we wtorek po wieczornej mszy św. w sali w domu 

parafialnym. 

8) Spotkanie synodalne pt. „Dialog w Kościele” we wtorek 1 marca po wieczornej 

mszy św. w domu parafialnym. 

9) Od środy 2 marca rozpoczyna się Wielki Post. Katolicy mają w tym dniu post ścisły. 

Ograniczamy się do jednego posiłku postnego do sytości i dwóch bardzo skromnych. 

Msze Święte o godz. 8,15; 10,00; 16.00; 18,00 i 19,30. Podczas każdej mszy świętej 

posypanie głów popiołem. 

10) Nowenna do MB NP. w środę o 17.30. Zapraszamy. 



11) Spotkanie synodalne pt. „Współodpowiedzialni w misji Kościoła” w czwartek  

3 marca po wieczornej mszy świętej w domu parafialnym. 

12) W pierwszy czwartek miesiąca msza św dla dzieci pierwszokomunijnych  

ze SP nr 1 o godz. 18,00 dla dzieci ze  dzieci ze SP nr 2 na godz. 17.00. 

13) Zachęcamy do modlitwy w intencji powołań w pierwszy czwartek. 

14) W pierwszy piątek miesiąca spowiadamy rano od godz. 8.00 do 10.00, po południu 

od godz. 16.00 do 18.00. Komunia święta od 16.15 co 15 minut. 

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

wieczornej. Droga krzyżowa dla dzieci od następnego piątku będzie o godz. 17.00. 

16) Dla Rodziców i kandydatów na rodziców chrzestnych katecheza liturgiczna  

w piątek po drodze krzyżowej w kościele. 

17) Biuro cmentarne gdzie można załatwić sprawy dotyczące postawienia pomnika  

i prolongat za groby czynne w sobotę od godz. 9.00 do 11.00. 

18) Chorych odwiedzimy ze spowiedzią i komunią świętą w sobotę. Można ich 

zgłaszać w biurze parafialnym albo w zakrystii.                                         

19) W pierwszą sobotę miesiąca nabożeństwo wynagradzające za grzechy popełnione 

przeciwko NSNMP o godz. 17.00. Dodatkowa okazja do spowiedzi od godz. 20.00 do 

21.00 

20) Młodzież z klas 7 i 8 przygotowująca się do bierzmowania zapraszamy w przyszłą 

niedzielę na sumę o godz. 12.00. 

21) Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00 w niedziele wielkiego postu. 

22) Szkoła biblijna poziom 3 w przyszłą niedziele po mszy św. wieczornej w kaplicy 

adoracji. 

23) Na parafialnej stronie Internetowej uruchomiliśmy nową podstronę LEKTURY. 

Zamieściliśmy dwa nowe artykuły. Miłej lektury. 

24) Modlitewnik na Wielki Post księgarni św. Wojciecha do nabycia przed kościołem 

za 5 zł. 



25) Nowy numer Wiadomości Parafialnych w cenie 3,5 zł do nabycia przed kościołem. 

Wyższa cena podyktowana wzrostem kosztów druku. 

26) Przewodnik Katolicki z książeczką na miesiąc marzec w cenie 9,50 można nabyć 

przed kościołem. 

27) W dniu dzisiejszym oraz w środę popielcową zbiórka przed kościołem na pomoc 

dla Ukrainy. 

28) Siostra Augustyna zaprasza młodzież do scholii. Pierwsza próba odbędzie się  

1 marca we wtorek o godz. 19.30 w domu katolickim. Siostra zaprasza młodzież z klas 

siódmych i ósmych SP i starszą. Kontakt do siostry na plakatach. 

Zmarli: 

śp. Marian Mroczek l. 94, ul. Sowińskiego, 

śp. Ryszard Binkowski l. 72, ul. Agrestowa 

śp. Roman Idziak l. 74, ul Pożegowska - pogrzeb we wtorek o godz. 10.00 

śp. Zdzisława Ziółkowska l. 78, ul. Żeromskiego - pogrzeb w czwartek o godz. 

12.00 

Dobry Jezu … 

 


