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1. Przeżywamy w Kościele okres Wielkiego Postu. Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Męki 

Pańskiej. 

• Droga Krzyżowa – w piątek o godz. 17:00 ( dla dzieci ) i o godz. 18:30 dla dorosłych i 

młodzieży – szczególnie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania, 

• Gorzkie Żale – w niedzielę o godz. 17:00. 

 

Kazania pasyjne w tym roku głosi ks. Prałat Proboszcz Henryk Nowak. 

 

Przypominamy, że za pobożny udział w Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny. W 

każdy piątek Wielkiego Postu można także dostąpić łaski odpustu zupełnego za pobożne 

odmówienie przed wizerunkiem Ukrzyżowanego – po przyjęciu Komunii świętej – modlitwy 

Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu. 

 

2. Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na dzieło pomocy misyjnej Ad gentes. 

3. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. W czwartek adoracja Najświętszego 

Sakramentu po wieczornej Mszy św. do godz. 20:00. Okazja do spowiedzi św. w czwartek 

podczas wieczornej adoracji, w piątek od godz. 17:00 i w sobotę od godz. 17:30. 

4. Nabożeństwo ku czci Matki Bożej z racji I soboty miesiąca – różaniec i medytacja przed 

Najświętszym Sakramentem – w sobotę bezpośrednio po Mszy św. o godz. 8:00. 

5. Chorych i starszych Parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną w piątek i w sobotę przed 

południem – według dotychczasowych ustaleń. 
6. Kandydatów do sakramentu bierzmowania z wszystkich grup, zgodnie z wcześniej podaną 

informacją, zapraszamy w piątek, 2 marca, na Mszę św. o godz. 18:00 i Drogę Krzyżową oraz 

krótkie spotkanie organizacyjne w Sali Karmelitańskiej. Obecność wszystkich obowiązkowa. 

W czasie Mszy św. młodzież zajmuje miejsca w prezbiterium. 

7. Podobnie jak w latach ubiegłych ks. Arcybiskup Metropolita zwraca się do nas z prośbą o 

złożenie daniny diecezjalnej na potrzeby naszej archidiecezji. Przygotowaliśmy koperty, aby 

ułatwić złożenie tej ofiary. Prosimy o zabranie kopert z ławek i bocznych ołtarzy. Drodzy 

Parafianie, znając Waszą hojność ufamy, że nasza parafia wywiąże się z tego zobowiązania 

wobec archidiecezji. 

8. W ubiegłym tygodniu zmarli nasi parafianie, Jan Wojtkowiak – pogrzeb 26 II o godz. 11.20 na 

Miłostowie oraz Grażyna Karadasz – pogrzeb 26 II o godz. 12.30 na Junikowie. 

9. Zachęcamy do nabycia lektury Przewodnika Katolickiego. Cena przewodnika 5 zł. 

 Ogłoszenia duszpasterskie 


