
Ogłoszenia Parafialne  
 

II Niedziela Wielkiego Postu - 8 marca 2020r. - 

 

1. Dziś w drugą niedzielę miesiąca modlimy się w intencji dobrodziejów i ofiarodawców 

naszej Parafii i Kongregacji. Trwają prace przy witrażu "DUCHA ŚWIĘTEGO". Bóg 

zapłać! za dzisiejsze ofiary złożone na tacę i za inne ofiary składane na to DZIEŁO. 
 

2. Dziś przed kościołem - kwestujemy na Krajowy Fundusz Misyjny - "Ad Gentes".  Jest to 

pomoc misjonarzom duchownym i świeckim. Bóg zapłać! 
 

3. Dziś i we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.00 - zapraszamy na Nabożeństwa 

Gorzkich Żali. 
 

4. Dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. zapraszamy na katechezę jutro w poniedziałek                

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 Bożego Miłosierdzia, a po Mszy św. 

spotkanie Bractwa Miłosierdzia. 

 

6. W środę o godz. 18.30 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podziękowania               

i prośby nowennowe składamy przy obrazie Matki Bożej.  
 

7. W piątek odprawiamy nabożeństwa Drogi Krzyżowej:  

 po Mszy św. porannej (około godz. 8.25) 

 z udziałem dzieci - o godz. 17.00  

 z udziałem dorosłych - o godz. 18.00 

 z udziałem młodzieży – o godz. 19.30.   ZAPRASZAMY! 
 

8. Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania z klas VIII przychodzą w piątek na Drogę 

Krzyżową o godz. 19.30 i katechezę. 
 

9.  W sobotę o godz. 16.00 - Msza św. dla dzieci z autyzmem oraz ich rodziców. 
 

10. Pod chórem można nabyć prasę katolicką. 
 

11. Serdeczne Bóg zapłać! za Daninę Diecezjalną. 

 

Odeszli do wieczności: 
 

 śp. Wacława Duda, lat 78. Pogrzeb odbył się w czwartek. 
 

 śp. Bogdan Jankowiak, lat 72. 

Msza św. pogrzebowa będzie we wtorek o godz. 8.00,  

         a pogrzeb na Junikowie o godz. 10.10.  

 śp. Zenon Gajewski, lat 53. 

Msza św. pogrzebowa będzie w środę o godz. 8.00,  

a pogrzeb na Junikowie o godz. 10.10. 
 

Wieczny odpoczynek ... 
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