
Ogłoszenia Duszpasterskie 

IV  niedziela Wielkiego Postu 27.03.2022 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)     Siostry zapraszają młodzież na spotkanie w niedziele o godz. 19.00 przy ulicy 

Szkolnej 2. 

4)     Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na wspólne przeżywanie mszy świętej  

z wielbieniem Boga, a następnie na adoracje i modlitwę wstawienniczą dzisiaj podczas 

św. wieczornej. 

5)     Dla rodziców i dla kandydatów na rodziców chrzestnych katecheza 

kerygmatyczna w poniedziałek o godz. 19.00 w domu parafialnym. 

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

7)     W środę nowenna do MB NP. o godz. 17.30. 

8)     Spotkanie synodalne pt. „Rozeznawanie i podejmowanie decyzji” w środę  

30 marca po wieczornej mszy św. w domu parafialnym. Z całego serca zachęcamy 

parafian do uczestnictwa w tym wydarzeniu. 

9)     W ostatni czwartek miesiąca zapraszam rodziców dzieci komunijnych na 

spotkanie.. Ponieważ zniesiono rygory zarazowe zapraszam rodziców z obu szkół 

podstawowych na godz. 18.45. 

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

dzieci Droga Krzyżowa o godz. 17.00. 



11) Spowiedź święta w pierwszy piątek kwietnia rano od 8.00 do 10.00. Po południu 

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

12) W pierwszy piątek z racji nagromadzenia aktywności duszpasterskich katecheza 

liturgiczna przed chrztem zostaje odwołana. 

13) W piątek 1 kwietnia odbędzie się Ekstremalna Droga Krzyżowa. Rozpocznie się 

wspólną Mszą świętą o godz. 20.00 w naszym kościele. Wszystkie informacje 

dotyczące EDK można znaleźć na stronie internetowej www.edk.org.pl . Tam też 

należy zgłosić swój udział w  Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Zapraszamy!. 

14) Chorych odwiedzimy w sobotę 2 kwietnia w godzinach dopołudniowych. Można 

ich zgłaszać w zakrystii lub w biurze parafialnym.  

15) W pierwszą sobotę miesiąca adoracja wynagradzająca o godz. 17.00. Nocna 

adoracja rozpocznie się po wieczornej mszy świętej. 

16) Dodatkowa okazja do spowiedzi świętej w pierwszą sobotę od 20.00 do 21.00 

17) 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. 

18) 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. 

19) Wiosenne Porządki - Posprzątajmy przy Domu Bożym. Wszystkich którzy mają 

trochę czasu i sił zapraszamy do wspólnego sprzątania terenu przykościelnego. Pomyśl: 

DLACZEGO NIE JA, zabierz grabie, miotłę i rękawiczki i dołącz do nas. Sobota, 

02.04.2021 w godzinach 11.00 - 16.00. Na zakończenie przewidujemy ognisko  

i kiełbaski. 

20) Akcja Katolicka zaprasza na pielgrzymkę do Częstochowy w dniach 2 do 4 maja. 

Zapisy w przyszłą niedzielę po każdej mszy św. w zakrystii z wpłatą po 100 zł. Całość 

kosztować będzie 270 zł. 

http://www.edk.org.pl/


21) Siostra Augustyna zaprasza młodzież na próbę zespołu młodzieżowego we wtorek 

na godz. 19.30 do Domu Katolickiego. 

Zmarli: 

śp. Maria Kopeć, l.71 z ul. Wiatrowej; 

śp. Kazimierz Bobek l.71 z ul. Leszczyńskiej – pogrzeb we wtorek o godz. 10.00   

Dobry Jezu a nasz Panie … 

 


