
Ogłoszenia parafialne 7.03.2021   

III Niedziela Wielkiego Postu 

1. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi o. Józef 

Niesłony Oblat Maryi Niepokalanej. Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach 

rekolekcyjnych. Prosimy również o modlitwę w intencji owocnego przebiegu rekolekcji. 

2. Nauki rekolekcyjne będą głoszone podczas mszy św. o godz. 8.15 i 18.00. W związku z 

trwającą zarazą zapraszamy na dodatkową mszę św. o godz. 19,30. Msza św. o godz. 18,00 

będzie transmitowana przez parafialnego Facebooka. Rekolekcje potrwają do środy.  Podczas 

całych rekolekcji będzie można korzystać z sakramentu pojednania. Będziemy spowiadali 

zawsze pół godziny przede mszą. Proszę korzystajcie z tej szansy. 

3. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.00 zapraszamy. Będą transmitowane 

przez Facebooka. 

4. Młodych po bierzmowaniu zapraszamy na spotkanie w dniu dzisiejszym o godz. 16,00 do 

kaplicy. 

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

6. Katecheza kerygmatyczna dla rodziców i chrzestnych w poniedziałek o godz. 19.00 w domu 

parafialnym. 

7. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17,30.  

8. Biblioteka Parafialna zaprasza osoby chętne do pomocy w prowadzeniu biblioteki. Jest ona 

czynna w środę od 16,00 do 17,30. 

9. Droga krzyżowa w piątek o godz. 7,30 dla wszystkich, o godz. 17,00 droga krzyżowa dla 

dzieci. Po mszy św. wieczornej Droga krzyżowa dla wszystkich. 

10. Msza św. z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała prowadzona przez księdza Mikołaja 

Konarskiego będzie w piątek 12 marca o godz. 20,15. 

11. Biuro cmentarne będzie czynne w sobotę 13 marca w godz. od 9.00 do godz.11,00. 

12. Dziękujemy za ofiary składane na rzecz Parafii. Dziękujemy za wpłaty dokonywane na konto 

parafialne. Podczas ostatniej zbiórki na misje zebraliśmy 1100 zł. Bardzo za nie dziękujemy. 

13. Przed kościołem zbiórka na potrzeby CARITAS PARAFIALNEGO. 

14. Przed kościołem można nabyć nowy numer Wiadomości Parafialnych oraz nowy numer 

Przewodnika Katolickiego.  

15. W Domu Parafialnym można nabywać Paschaliki Wielkanocne. 

16. Z tyłu kościoła i przy bocznych wyjściach wyłożone zostały koperty na daninę diecezjalną. 

Ofiary złożone do kopert zostają przeznaczone na potrzeby Caritas, Seminarium i Kurii 

Metropolitalnej. 

17. Parafialny oddział Akcji Katolickiej zaprasza w sobotę 13.03 o godz. 10.00 pokutną drogę 

krzyżową do Ludwikowa. Rozpoczęcie przy figurze Matki Bożej Fatimskiej za kościołem. 

Przejście odbędzie się w 5 osobowych grupach zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi. 

18. Informacje o Ekstremalnej Drodze Krzyżowej z Borówca do Mosiny na plakatach. 

19. Drodzy parafianie proszę Was abyście przestrzegali wszystkich wymogów sanitarnych  

związanych z uczestnictwem we mszy świętej podczas epidemii. Proszę Was abyście rozsiadali 

się w Kościele i nosili maseczki. Korzystajcie z płynu do dezynfekcji. Jeśli policzycie, że jest 

już komplet uczestników proszę pozostańcie na dworze lub przyjdźcie na inną godzinę mszy. 

Msza św. o 12,00 jest transmitowana i zawsze po niej ok. 13.15 można przyjechać po komunię 

świętą.  

Zmarli: +Bogdan Kiszka, l. 68 z ul Sowinieckiej i +Urszula Kaczmarek, l.66 z ul. Mostowej. 

Dobry Jezu a nasz Panie. 

 


