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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 03.04.2022

 
▪ Rozpoczynamy dziś nasze wielkopostne rekolekcje parafialne. W tych dniach będzie nam 

przewodził ks. Tomasz Sękowski, proboszcz parafii pw św. Jadwigi w Zabrzu. Serdecznie witamy 
wśród nas, życzymy Bożej opieki i światła Ducha Świętego na czas rekolekcji. Od poniedziałku do 
środy nauki rekolekcyjne na Mszach o godz. 7.00 i 18.00. We wtorek, na godzinę 10.00, 
zapraszam na Mszę św. z nauką i sakramentem chorych wszystkich starszych i chorujących 
Parafian i Przyjaciół. Okazja do spowiedzi codziennie, piętnaście minut przed Mszą o 7.00 oraz 
pół godziny przed Mszą o godz. 18.00. 

▪ W tym tygodniu kacnelaria parafialna we wtorek i środę będzie nieczynna. Sprawy pilne prosimy 
zgłaszać w biurze domowym, w godzinach 9.00-17.00 w dni powszednie. 

▪ We wtorek, 5 kwietnia, o godz. 19.30 – spotkanie grupy modlitewnej Wieczernik Niepokalanej oraz 
Msza Święta w intencji Ojczyzny. 

▪ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Po Mszy Świętej wieczornej adoracja 
Najświętszego Sakramentu do godziny 19.45.

▪ W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na kwiaty do Bożego Grobu i dekorację świąteczną 
naszego kościoła.

▪ Przyszła Niedziela to Niedziela Męki Pańskiej, nazywana Palmową. Na wszystkich Mszach 
procesja i poświęcenie palm. O godzinie 12.00 zapraszamy na Koncert Pasyjny w wykonaniu 
Chorus Sancti Gregorius. 

▪ Nabożeństwa Wielkiego Postu w Naszym kościele: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – 
niedziele, godz. 15.00, Droga Krzyżowa – piątki, godz. 17.20. Zapraszamy do wspólnego 
rozważania misteriów naszego zbawienia. 

▪ Od poniedziałku do czwartku, o godzinie 17.30 oraz w soboty o 17.30 zapraszamy do 
wspólnej modlitwy różańcowej w intencji pokoju na Ukrainie. 

▪ Zachęcamy do włączania się w akcję ‘PACZKA DLA UKRAINY’. W przedsionku znajduje się 
karta z przykładową listą produktów. Także w przedsionku kościoła można składać gotowe 
paczki, bez zamykania i zaklejania ich.

▪ Dostępne są wciąż świece paschalne Caritas. Dochód ze sprzedaży świec wspomaga 
pomocową działalność Caritas naszej diecezji. 

▪ Dziękuję za wszystkie prace, wykonane w minionym tygodniu w kościele, na cmentarzu i w Domu 
Misyjnym. Szczególne podziękowania dla o. Adama i pragnącego zachować anonimowość 
dobrodzieja, za piękną podstawę pod nasz krzyż. Za wszelki trud i poświęcony czas serdeczne 
Bóg zapłać. 

▪ Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy dobrego tygodnia. Niech Pan Bóg Wam błogosławi +
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