
Ogłoszenia Parafialne 
IV Niedziela Wielkiego Postu  

11 marca 2018r. 
 

 

1. Dziś, w drugą niedzielę miesiąca modlimy 

się w intencji dobrodziejów                                

i ofiarodawców naszej Parafii                     

i Kongregacji. W ostatnich tygodniach 

musieliśmy naprawić ogrzewanie                   

w kościele! (Zostały wymienione: detektor 

gazu, filtry w centralach grzewczych, automatyka ogrzewania 

kościoła, regulator sterowania pracą obiegu grzewczego i pompa 

obsługująca obieg grzewczy kościoła.) Dziękujemy za dzisiejsze 

ofiary i za każde DOBRO! 

 

2. Dziś, w przedsionku kościoła - młodzież z Oratorium Młodych 

organizuje kiermasz charytatywny na rzecz rodziny ucznia Szkoły 

Podstawowej Nr 79, której spaliło się mieszkanie. 

 

3. Dziś o godz. 18.00 zapraszamy na Oratorium pt. "Cierpienia 

Jezusa oczami Mistyków". Zachęcamy do udziału w tych 

ćwiczeniach duchowych, przygotowanych przez Zespół 

Artystyczny naszego Oratorium. Szczegóły na plakacie i na stronie 

w Internecie.  

 

4. Dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. zapraszamy na 

katechezę w poniedziałek i piątek o godz. 17.00, a w przyszłą 

niedzielę na Mszę św. o godz. 15.00. 

 

5. We wtorek o godz. 18.00 - uroczyste nabożeństwo do 

Miłosierdzia Bożego. Po Mszy św. spotkanie Bractwa Miłosierdzia 

Bożego. Zapraszamy. 

 

6. Parafialny Zespół Caritas zapraszamy w środę o godz. 18.30 na 

Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Mszę św.                    

i spotkanie. 



7. Nabożeństwa Wielkopostne  odprawiamy w naszym 

kościele:  

 Gorzkie Żale w niedzielę - godz. 16.00 

 Drogę Krzyżową w piątek:  

 z udziałem dorosłych po Mszy św. porannej 

 z udziałem dzieci - o godz. 17.00,  

 z udziałem dorosłych - o godz. 18.00, 

 z udziałem młodzieży – o godz. 19.30. 

   Bardzo zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach!!! 

 

8. Zapraszamy chłopców do Służby przy ołtarzu. Zbiórki 

Ministrantów i kandydatów odbywają się w sobotę o godz. 10.00.  

 

9. Oratorium Małego Apostoła spotyka się w sobotę o godz. 10.30. 

Zapraszamy. 

 

10. Od przyszłej niedzieli będzie można nabyć w przedsionku 

kościoła wielkanocne paschaliki Caritas i kartki świąteczne.  

  

11. Z okazji Świąt Wielkanocnych Parafialny Zespół CARITAS 

pragnie zorganizować zwyczajem lat ubiegłych pomoc świąteczną 

dla dzieci i ubogich rodzin z naszej Parafii.  
  - Rodziny i osoby, które chciałyby skorzystać z tej pomocy 

prosimy o zgłoszenia w Biurze Parafialnym. 

 

12. Serdeczne Bóg zapłać: 

 

 za ofiary składane do skarbony pod chórem na kwiaty do Grobu 

Pańskiego i dekoracje świąteczne kościoła.  

 

 za Daninę Diecezjalną. 
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