
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

IV  Niedziela  Wielkiego Postu  -  15  marca  2015 r. 
 

1. Msze św. i biuro parafialne  według ustalonego planu.  

 

2. Nabożeństwa pasyjne w tym tygodniu: 

  a/  Droga Krzyżowa w piątek: 

- dla dzieci  g. 17,00 

- dla dorosłych o g. 18,30 

  b/ Gorzkie Żale w niedzielę o g. 17,00  
 

3. Dzisiaj w starym biurze parafialnym zbieramy ofiary od członków Towarzystwa 

Przyjaciół naszego Seminarium Duchownego, na potrzeby tej uczelni. 

 

4. Krąg biblijny dla dorosłych w poniedziałek a dla młodzieży w środę po Mszy św. 

 

5. We wtorek o g. 19,45 zebranie dla rodziców dzieci klas III.             

 

6. W środę o g. 18.00 Droga Krzyżowa, o 18,30 Nowenna Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy a o 19,00 Msza św.  w intencji próśb i podziękowań. 

 

7. W środę o g. 19,00 Msza św. w int. ruchu szensztackiego            

 

8. W środę po Mszy św. wieczornej odbędą się zapisy do Duchowej Adopcji Dziecka 

Poczętego na dzień Świętości Życia na 25 marca br. Bardzo gorąco zachęcamy aby 

szczególnie w tym dniu jak najwięcej osób podjęło duchową adopcję i w ten sposób 

broniło poczętego a często  zagrożonego życia. 

 

9. W czwartek od g. 18,00 adoracja Najświętszego Sakramentu podczas której członkowie 

Żywego Różańca modlić się będą w intencji Mężczyzn z naszej parafii.  

 

10. W czwartek – 19 marca – uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej 
Maryi Panny i patrona Mężczyzn i młodzieży męskiej. W ich intencji odprawimy 

specjalną Mszę świętą o g. 19,00, na którą Mężczyzn i młodzież męską serdecznie 

zapraszamy. Zapraszamy także Panie do gorącej modlitwy za swoich Panów. 

 

11. W uroczystość św. Józefa, 19 marca, w rocznicę koronacji wizerunku św. Józefa, 

w kościele Karmelitów Bosych, Ks. ABP Metropolita celebrować będzie dziękczynną 

Mszę św., podczas której pobłogosławi obraz świętego Józefa, który rozpocznie 

peregrynację w parafiach naszej Archidiecezji. Serdecznie zapraszamy do udziału w 

tej uroczystości, która rozpocznie się o g. 18,00.  

 

12. W piątek we Mszy św. wieczornej uczestniczą małżeństwa z Domowego Kościoła.  



 

13. Duszpasterstwo Mężczyzn naszej Archidiecezji zaprasza na Męską Drogę Krzyżową. 

Która rozpocznie się w piątek 20 marca o g. 19,00 przy budynku Wydziału Teologicznego 

UAM ul. Wieżowa 2/4 i potrwa ok. 1,5 godziny.     

                           

14. W przyszłą 4 niedzielę miesiąca marca o g. 7,00 odprawimy Mszę św. w intencji 

ofiarodawców a składka zbierana na wszystkich Mszach św. przeznaczona jest na cele 

p[okrycia kosztów energii gazowej i elektrycznej. 

 

15. Gimnazjum nr 56, ul. Promyk 4 w czwartek 19 marca na g. 18,00 zaprasza wszystkich 

uczniów klas VI wraz z rodzicami na organizowane „Drzwi Otwarte” podczas których 

zostanie przedstawiona nowa oferta edukacyjna, będzie okazja do poznania życia 

gimnazjum, spotkania z nauczycielami i uczniami.    

 

16. Bardzo serdecznie prosimy o składanie daniny diecezjalnej, abyśmy jako parafia w 

okresie Wielkiego Postu mogli wywiązać się z naszego parafialnego obowiązku na rzecz 

centralnych instytucji naszej archidiecezji. 

     

17. W najnowszym numerze „Przewodnika Katolickiego” m. in. o tym – państwo 

proponuje nam śluby w plenerze – co na to Kościół?, Dlaczego rodzice powinni mieć 

prawo decydowania o wychowaniu dzieci? Oraz Rosyjskie prawosławie umacnia władzę 

Putina. 

 

   

 

 


