
Ogłoszenia duszpasterskie 
 

V  Niedziela  Wielkiego Postu  -  22 marca 2015r. 

 

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

we wtorek i środę popołudniu.  

 

2. Nabożeństwa pasyjne w tym tygodniu: 

  a/  Droga Krzyżowa w Piątek: 

- dla dzieci o g. 17,00 

- dla dorosłych i młodzieży o g. 18,30 – prowadzą małżeństwa z Domowego K-ła 

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

3. W środę, czwartek i piątek Gimnazjum 56 przeżywać będzie swoje szkolne rekolekcje. 

Dlatego w czwartek i piątek  w g. od 10,00 do 11,30 kościół będzie zajęty przez młodzież, 

której udział w rekolekcjach jest obowiązkowy, ponieważ w tym czasie nie mają żadnych 

innych zajęć szkolnych. 

 

4. We wtorek po Mszy św. wieczornej o g. 19,45 obowiązkowe zebranie dla dzieci klas 

IV, które w maju przeżywać będą rocznicę swojej  I Komunii św.    
 

5. W środę o g. 18.00 Droga Krzyżowa w obronie dziecka poczętego, o 18,30 Nowenna 

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

 

6. W środę 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia. 

Tego dnia na Mszy św. o g. 19,00 nowe osoby podejmą Duchową Adopcję Dziecka 

Poczętego. Zachęcamy aby takich osób było w naszej wspólnocie parafialnej jak 

najwięcej. Tego dnia przed kościołem zbierać będziemy do puszek ofiary na Fundusz 

Obrony Życia. 

 
7. W czwartek o g. 8,00 Msza św . w int. Czcicieli Miłosierdzia Bożego.   

 

8. W czwartek od g. 18,00 adoracja Najświętszego Sakramentu.       

 

9. W sobotę w g. od 9 do 12 przyjdziemy ze Spowiedzią i Komunią św. kwartalną i 

świąteczną do naszych chorych i starszych Parafian. Nowe osoby pragnące przyjąć 

sakramenty święte prosimy zgłaszać do piątku włącznie.  

 

10. W sobotę 28 marca przeżywać będziemy po raz pierwszy w naszym kościele 

Festiwal Pieśni Pasyjnych  o g. 17,00. Wystąpi 5 chórów. Bardzo serdecznie 

wszystkich miłośników śpiewu zapraszamy. Szczegóły na plakatach oraz na Mszy św. 

wieczornej śpiewać będzie Armia św. Jerzego i Chór Komendy Wojewódzkiej Policji 

Państwowej.  

 

11. W przyszłą niedzielę ostatnią miesiąca marca po Mszy św. wieczornej adoracja Najśw. 

Sakramentu dla młodzieży i prowadzona przez młodzież, na którą zapraszamy wszystkich 

chętnych.       

 



12. Przyszła niedziela – to już Niedziela Palmowa – Męki Pańskiej. Na każdej Mszy św. 

obchodzić będziemy pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Prosimy przynieść ze 

sobą na Mszę św. gałązki palmowe, które zostaną poświęcone i powinny być 

przechowywane do następnej środy popielcowej.  

 

13. Natomiast  od poniedziałku zbierać będziemy ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego do 

skrzynki ustawionej tylko podczas nabożeństw przy wejściu do kościoła. 

 

14. W najnowszym numerze „Przewodnika Katolickiego” m.in. Kara śmierci – zło 

pozostaje niezależnie od okoliczności; Post już nie taki ścisły – o tym jak zmieniły się 

przepisy po Soborze Watykańskim II oraz Demon południa czyli o pokusie lenistwa.    

 

15. Liturgia dzisiejszej niedzieli, już piątej Wielkiego Postu wprowadza nas w ostatni etap 

czasu Męki Pańskiej. Najbliższe dni i bogata w swej wymowie ich liturgia umożliwią nam 

przeżywanie w sposób pogłębiony tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa 

Pana.     

 

 

 

 

 

 


