
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 07.03.2021.  OGŁOSZENIA 

DUSZPASTERSKIE. 

 

1. Dekret ks. biskupa Ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza /załącznik/ 

2. Dzisiejszą niedzielą wkraczamy w III tydzień Wielkiego Postu. Dzisiejsza modlitwa dnia 

przypomniała nam triadę wielkopostnych uczynków, czyli post, modlitwę i jałmużnę. Niech 

to przypomnienie pobudzi nas do jeszcze większej gorliwości w ich spełnianiu. Dziś o godz. 

17
00

 nabożeństwo Gorzkich Żali, a po nim zmiana tajemnic różańcowych.  

3. Jutro Msza św. wieczorna w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. O godz. 

18
45

 katecheza dla młodzieży i dorosłych na którą zapraszamy wszystkich chętnych. Po 

Mszy św. zbiórka dla LSO. Naszą modlitwą otoczmy jutro wszystkie kobiety z racji ich 

święta. 

4. We wtorek o godz. 17
30

 nabożeństwo do św. Michała Archanioła.  

5. W środę o godz. 17
00

 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym dniu 

rozpoczniemy nowennę do św. Józefa, polecać w niej będziemy szczególnie Kościół 

święty oraz nasze rodziny. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty Dzieła Intronizacji NSPJ.  

6. W czwartek o 17
00

 Godzina Święta adresowana szczególnie dla SKC, a po Mszy św. 

spotkanie tejże wspólnoty. Wyjątkowo kolejna katecheza z cyklu zwiastowania Dobrej 

Nowiny odbędzie się o godz. 19
00

.   

7. W piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 15
00

 

nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. O godz. 16
30

 nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla 

dzieci i ich opiekunów. O godz. 17
30

 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych. Na Mszę 

św. wieczorną zapraszamy Straż Honorową z racji 158 rocznicy powstania 

Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ. W tym dniu otoczymy modlitwą Organistę p. 

Grzegorza z okazji jego imienin. 

8. W sobotę z racji 13 dnia miesiąca po Mszy św. wieczornej nabożeństwo różańcowe.   

9. W przyszłą niedzielę – II miesiąca, ofiary składane na tacę przeznaczone będą szczególnie 

na potrzeby parafii. Trwają rozpoczęte w styczniu prace remontowe w dolnej części budynku 

parafialnego, również w najbliższym czasie musimy wymienić okna w nawie bocznej, aby 

przygotować je do montażu wykonywanych witraży. Te zimowe miesiące generują także 

duże koszty utrzymania parafii, przykładowo rachunki za energię elektryczną, energię 

cieplną, wodę i gaz za miesiąc luty wynoszą  prawie 8 tyś. zł. Tymczasem ze względu na 

trwającą epidemię parafię utrzymuje połowa z tych parafian, którzy uczęszczali do kościoła, 

pozostali praktycznie nie wspierają parafii swymi ofiarami. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni 

Wam i tym wszystkim ofiarodawcom, którzy sami żyjąc w tych trudnych czasach, rozumieją 

potrzeby funkcjonowania parafii i wspierają ją materialnie. „Bóg zapłać” wam wszystkim              

z całego serca!  

10. Dziękujemy tym osobom, które bezinteresownie w tym tygodniu sprzątały dwukrotnie 

świątynię, ponieważ z wyznaczonych mieszkań nikt się nie zgłosił. W tym tygodniu prosimy 

o dyżur porządkowy w świątyni parafian z całego bl. nr 6 przy ul. Kochanowskiego.  

11. Zachęcamy do nabycia Baranków Wielkanocnych Caritas oraz do nabycia i czytania 

prasy katolickiej. 

 

 


