
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

I Niedziela Wielkiego Postu 
                                                            18.02.2018r. 

 

 
1. Dzisiaj przed kościołem zbiórka ofiar na Caritas Parafialną.  

 

2. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: 

• Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 16.30 (dla dzieci) oraz o godz. 17.15                        

(dla dorosłych i młodzieży) 

• Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 16.00 po nabożeństwie Msza św.                           

Składka zbierana podczas nabożeństwa przeznaczona będzie na nowy krzyż 

misyjny przed kościołem  

• W piątki zapraszamy na nocną Adorację Najświętszego Sakramentu, która 

potrwa od godz. 19.00 do 7.00. Prosimy o zgłoszenie w kawiarni Emaus osób 

chętnych na czuwanie 

 

3. W tym tygodniu nabożeństwa: 

• do Matki Bożej z La Salette w poniedziałek o godz. 20.00 w górnym kościele 

• do św. Rity w czwartek o godz. 18.00 w górnym kościele 
 
 

4. Spotkania grup duszpasterskich: 

• Żywy Różaniec i Straż Honorowa – w poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.00 

• Wiara i Światło – w piątek  
 

 
5. W środę nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych o godz. 19.30 w Biurze 

Parafialnym 

 

6. W piątek dyżur stałego konfesjonału tylko do południa od 9.00 do 12.00  

 

7. W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na dzieła misyjne kościoła                
Ad Gentes 

 
8. W najbliższych dniach ministranci dostarczą do wszystkich domów naszej parafii list 

Księdza Proboszcza 

 
9. Przypominamy, że okres Wielkiego Postu jest w naszej archidiecezji czasem składania 

Daniny Diecezjalnej. Bóg zapłać za składane ofiary 

 

10. Forum Edukacyjne w KCEK w sobotę 3 marca „KOŚCIÓŁ, RODZINA, SZKOŁA wobec 
wyzwań współczesności”. Szczegóły w przyszłym tygodniu.   

 

 



11. Organizujemy pielgrzymkę do Słowacji, Czech, Węgier i Austrii w terminie                            
od 10 do 16 lipca. Osoby, które wyrażają chęć wyjazdu prosimy dzisiaj lub w przyszłą 
niedzielę o podejście do zakrystii. Są jeszcze wolne miejsca, szczegóły również                         
w zakrystii po Mszach św. 

 
12. W tym tygodniu odeszli do Pana śp. Józef Ziółkowski, Maria Bierła, Jan Wróblewski.  

Wieczny odpoczynek… 

 
13. Polecamy prasę katolicką. 

 
14. Zapraszamy do parafialnej kawiarni Emaus 


