
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 06.03.2022.  
 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Rozpoczął się czas Wielkiego Postu. Włączmy się w jego głębokie przeżycie przez intensywniejszą 
modlitwę osobistą i wspólnotową, poprzez post i jałmużnę. Dziś o godz. 1200 Msza św.                                  
z poświęceniem modlitewników dla dzieci komunijnych. O godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich Żali             
z kazaniem pasyjnym oraz zmianą tajemnic różańcowych. Zapraszamy na to wyjątkowe 
wielkopostne nabożeństwo dorosłych, młodzież oraz dzieci. Od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy 
parafialnej odbędą się bezpłatne porady prawne.  
2. W miesiącu marcu modlimy się za przyczyną św. Józefa – Oblubieńca NMP w intencji pokoju na 
Ukrainie oraz o godne i owocne przeżycie Wielkiego Postu dla wszystkich parafian. Trwa również 
nowenna do św. Andrzeja Boboli w intencji kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne. 
3. Jutro po Mszy św. wieczornej zbiórka dla LSO.  
4. We wtorek o godz. 1730 comiesięczne nabożeństwo do św. Michała Archanioła. W tym dniu 
naszą modlitwą otoczymy wszystkie kobiety.  
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. spotkanie 
Wspólnoty Dzieła Intronizacji NSPJ.  
6. W czwartek o 1700 Godzina Święta adresowana szczególnie dla SKC. Po Mszy św. spotkanie tej 
wspólnoty. W czwartek rozpoczniemy Nowennę do św. Józefa.  
7. W piątek po Mszy porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 1500 nabożeństwo do 
Bożego Miłosierdzia. O godz. 1630 Droga Krzyżowa dla dzieci, a o godz. 1730 dla młodzieży                             
i dorosłych. Prosimy o przygotowanie i prowadzenie rozważań grupy parafialne. Grafik jest 
wywieszony na tablicy ogłoszeń. W piątek na Mszę św. wieczorną zapraszamy Straż Honorową 
NSPJ, po niej odbędzie się spotkanie Straży Honorowej.  Jak co roku w miastach naszej diecezji 
odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej w kolejnych kościołach stacyjnych. W przyszły piątek 
takie nabożeństwo odbędzie się w kościele Miłosierdzia Bożego na Dzikowie.  
8. W przyszłą niedzielę  przypada dzień pamięci i solidarności z misjonarzami oraz zbiórka do 
puszek na dzieło pomocy misjom – „Ad Gentes”. Można również wesprzeć misje wysyłając SMS                
o treści MISJE  na nr 72032. Taca z przyszłej niedzieli – II miesiąca przeznaczona jest na zimowe 
rachunki za energię i ogrzewanie.  
9. Przypominamy, że w nawie bocznej  wyłożona jest Parafialna Księga Trzeźwości. Osoby chętne 
do podjęcia abstynencji od alkoholu na czas Wielkiego Postu proszone są o wpisanie się do niej. 
10. W tym tygodniu chętne dzieci otrzymają w szkole na katechezie skarbonki wielkopostne 
Caritas, do których będą mogły składać swe ofiary w czasie Wielkiego Postu. Proponujemy także, 
aby całe rodziny i osoby dorosłe zabrały sobie skarbonki Caritas, które są wyłożone na stoliku za 
ławkami  i składały do nich jałmużnę wielkopostną. Można również złożyć jałmużnę wielkopostną 
do skarbony na „Chleb św. Antoniego”. 
11. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary z myślą o wsparciu Ukrainy, łącznie ze Środą 
Popielcową zebraliśmy 9.250 zł. Pieniądze te zostały wpłacone do Caritas diecezjalnego. 
Dziękujemy również za dary rzeczowe, które przekazaliśmy na potrzeby uchodźców z Ukrainy.  
12. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja o prowadzonych zapisach do Publicznej Katolickiej 
Szkoły Podstawowej. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z ofertą.  
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 7 przy ul. Waryńskiego za dyżur porządkowy i ofiarę 200 zł. 
Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur 
parafian z bloku nr 8 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 – 24.  
14. Od dzisiaj można  nabywać  Baranki Wielkanocne Caritas, za które od tego roku ofiara wynosi 8 zł.  

15. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Wielki Post to szczególna okazja, aby 
pogłębić swoją wiarę także poprzez czytanie artykułów o tematyce religijnej, więc korzystajmy z tej 
szansy. 
 
 


