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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

03.04.2022r. 

1 Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy drugą część okresu 
Wielkiego Postu, mającą charakter pasyjny. Za tydzień Niedziela 
Palmowa, czyli Męki Pańskiej. W czasie Mszy św. uroczyste 
poświęcenie palm - żywych gałązek krzewów lub drzew. W liturgii 

tego dnia wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do 
Jerozolimy. Dzisiaj, pierwsza niedziela miesiąca, po Mszach 

św. adoracja Najświętszego Sakramentu . Po Mszy św.  
o godz. 9:00 zmiana tajemnic różańcowych.  

2. W piątek, 8 kwietnia, odbędzie się wieczorne nabożeństwo 

„Drogi Krzyżowej” ulicami naszego miasta. Rozpoczęcie 
„MIEJSKIEJ DROGI KRZYŻOWEJ” o godz. 21:00. Wychodzimy 
spod kościoła parafialnego, kończymy przy kościele 

Zmartwychwstania Pańskiego. Bardzo prosimy o zabranie ze sobą 
świec, gromnic lub pochodni. Zachęcamy wszystkich do udziału w 

tym nabożeństwie. UWAGA!!! W tym dniu, czyli w piątek  
8 kwietnia, odbędzie się też nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
w kościele normalnie o godz. 17:30, następnie Msza św.  

o godz. 18:00. 

3. W niedzielę palmową planujemy sprzedaż ciast obok 
kościoła. Bardzo, bardzo proszę o upieczenie ciast i 

dostarczenie ich na plebanię do sobotniego popołudnia, 
9 kwietnia. Już z góry serdecznie za to dziękuję. Dochód 
przeznaczony będzie na parafialne półkolonie letnie. W 

czasie sprzedaży ciasta będzie można poczęstować się 
kawą, herbatą, gorącą czekoladą i czymś słodkim. 

Zapraszamy. 
4. Wszystkich, którzy zaangażowali się w akcję pomocową 
„TALENT MIŁOSIERDZIA” proszeni są by torby z żywnością 

przynosić na plebanię najpóźniej do 9 kwietnia br. Kto by 
jeszcze chciał włączyć się w akcję prosimy przygotować torbę z 

długoterminową żywnością.  
Zachęcamy do udziału w tej akcji charytatywnej. 
5. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli przygotować 

Ekstremalną Drogę Krzyżową i wzięli w niej udział. „Bóg zapłać”.  
6. Wspólnota Hallelujah zaprasza na cykliczne adoracje 

Najświętszego Sakramentu we wtorki od 18:45 do 19:30. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

7. Trwa Wielki Post zachęcamy do podejmowania 
postanowień i umartwień wielkopostnych jak również do 
uczestniczenia w nabożeństwach pasyjnych, które są 

odprawiane w następującym porządku:  
- w każdy piątek Droga Krzyżowa o godz. 17:30 
Zapraszam wszystkich, dorosłych, dzieci i młodzież. 

Dzieci otrzymują kontrolki za udział w 
nabożeństwie. 

- w każdą niedzielę o godz. 17:15 Gorzkie Żale z 
kazaniem pasyjnym. Codziennie w dni powszednie o 
17:30, a w niedzielę po Mszy św. porannej modlimy 

się w kościele wspólnie na Różańcu. Zapraszamy 
Róże Różańcowe i wszystkich chętnych do wspólnej 

modlitwy. 

8. Przy bocznym wyjściu z kościoła do nabycia 
baranki wielkanocne z czekolady „CARITAS” w cenie 
8zł lub więcej. Dochód przeznaczony jest na pomoc 

dzieciom. Zachęcamy do nabywania. 

9. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie do 
nabycia między innymi wkłady do zniczy, książki, albumy, 

prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, 
Niedziela. 

10. Bardzo dziękujemy wszystkim za wczorajsze 
posprzątanie kościoła i przygotowanie do dzisiejszej 
liturgii. Prosimy o pomoc w sobotnim sprzątaniu 

kościoła.  

11. Bardzo prosimy o ofiary na kwiaty do Bożego 
Grobu, które prosimy składać w kopertach na tacę, 

w zakrystii, bądź w kancelarii parafialnej. „Bóg 
zapłać”. 

12. W przyszłą, drugą niedzielą miesiąca, 10 kwietnia, 

taca przeznaczona jest na potrzeby remontowe w naszej 
parafii.  

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM 
OBECNYM SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty 
parafialnej do wieczności odeszli:  

Śp. +ŁUCJA WOJCZAKOWSKA +MARIA SKIBA  

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie… 

 


