
 Ogłoszenia duszpasterskie 
 

I niedziela Wielkiego Postu – 22 lutego 2015 roku. 
 

1. Msze św. według ustalonego planu a  biuro parafialne czynne będzie wyjątkowo tylko we 

wtorek i środę popołudniu oraz w sobotę przed południem. 

 

2. Do soboty 28 lutego gościmy w naszej parafii Symbole Światowych Dni Młodzieży: 

- dzisiaj po Mszy św. wieczornej o g. 19,45 adoracja przez młodzież i dla młodzieży 

- poniedziałek od g. 18,00 do 19,00 adoracja Żywego Różańca 

- wtorek od g. 18,00 do 19,00 adoruje ruch szensztacki 

- środa g. 18,00 Droga Krzyżowa i nowenna przy Symbolach  

- czwartek od g. 18,00 do 19,00 adoruje Akcja Katolicka 

- piątek o g. 17,00 Droga Krzyżowa dla dzieci a o 18,30 dla wszystkich 

- sobota o g. 16,00 Msza św. i pożegnanie Symboli i przekazanie dalej       
 

3. Nabożeństwo Gorzkich Żali dzisiaj i w przyszłą niedzielę o g. 17,00  

 
4. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie kręgu biblijnego dla dorosłych. 

 

5. W czwartek o g. 8,00 Msza św. dla Czcicieli Miłosierdzia Bożego.    
 

6. W piątek o g. 19, 00 Msza św. w int. zespołu charytatywnego i wszystkich wspierających 

ubogich oraz tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Po Mszy św. zebranie dla 

członków tego zespołu, którzy w przyszłą niedzielę zbierać będą do puszek ofiary na dar 

serca dla ubogich naszych Parafian, obecnie na skromny chociaż upominek dla dzieci na 

święta. Natomiast w wejściu do biura parafialnego można zaopatrywać się w wielkanocne 

paschaliki w cenie 7 zł. za sztukę wspierając w ten sposób wielkanocną akcję Caritasu.     

 

7. Tych Parafian, którzy nie mieli w tym roku kolędy jeszcze raz prosimy, aby zaopatrywali 

się w koperty na daninę diecezjalną z deklaracjami na cele budowlane naszej parafii u 

Panów, którzy sprzedają Przewodnik Katolicki. Danina diecezjalna w tym roku wynosi 1zł 

i 55groszy od osoby. Mimo tak małej kwoty nie wszyscy Parafianie wywiązują się ze 

swojego obowiązku na rzecz centralnych instytucji naszej Archidiecezji. Dlatego tych 

Parafian, których na to stać prosimy aby złożyli większą daninę, abyśmy mogli jako parafia 

a tego obowiązku się wywiązać. Koperty z daniną prosimy składać przez niedziele 

Wielkiego Postu do skrzynki ustawionej przy wejściu do kościoła tylko podczas Mszy św. 

ze względów bezpieczeństwa. 
 

8. Ze względu na to, że w przyszłą niedzielę zbieramy ofiary na dar serca dla ubogich 

Parafian, obecnie na skromny chociaż upominek dla dzieci na święta dopiero w niedzielę 8 

marca zbierać będziemy przed kościołem ofiary do puszek  na Krajowy Fundusz Misyjny 

Kościoła.   

 

9. Bardzo serdecznie zapraszamy do nabywania kolejnego numeru Przewodnika Katolickiego 

z ciekawymi artykułami, m.in. rozmowa o pokusach, grzechu i rachunku sumienia z o. 

Piotrem Śliwińskim – kapucynem i założycielem Szkoły dla Spowiedników; gdy pomoc 

państwa nie wystarcza – skąd wziąć pieniądze na leczenie, gdy brak ich w budżecie NFZ? 

Oraz Konwencja o przemocy – kogo rzeczywiście chroni i czyje interesy wspiera?  

  


