
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

V Niedziela Wielkiego Postu, 26.03.2023 r. 

 
Rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne, witamy Ks. Michał Korzeniec z Kleszczowa. Zachęcamy 

do udziału we Mszach św. z naukami rekolekcyjnymi od poniedziałku do środy o godz. 7:00 i 18:00. 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16:00. Ofiary złożone w czasie tego nabożeństwa 
przeznaczone są na kwiaty do Bożego Grobu. 

We wtorek katecheza uzupełniające dla dorosłych. Chętni przychodzą na godz. 18:00 na 
Eucharystię oraz katechezę po Mszy św. w kościele. 

W środę 29. marca w godz. od 10:00 do 13:00 i od 15:00 do 18:00, zapraszamy do salki przy 

parkingu osoby pragnące pomóc w przygotowaniu palm, które Dzieci Maryi będą 

rozprowadzamy w Niedzielę Palmową.  

W środę po Mszy św. wieczornej zapraszamy na różaniec w intencji pokoju na świecie. 

Msza św. szkolna w czwartek o godz. 16:30. Po Mszy św. Droga Krzyżowa dla dzieci. 

W czwartek spotkanie Kręgu Biblijnego o godz. 18:30 (po mszy wieczornej).  

W piątek 31. marca po wieczornej Mszy św. odbędzie się „Droga Krzyżowa ulicami miasta”. 
Przejdziemy w procesji ulicą Roosevelta i 3-go 

 Maja do kościoła Św. Anny.  

Odwiedziny chorych w sobotę 1. kwietnia. Adresy prosimy składać w zakrystii lub kancelarii 

parafialnej. 

Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. oraz w sobotę od godziny 17:00 połączona z adoracją 

Najświętszego Sakramentu. 

Kolekta przyszłej niedzieli na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego, a przed kościołem 

będzie zbiórka do puszek dla potrzebujących z parafii (zbiórka „Caritas”). Serdeczne „Bóg 

zapłać” za składane ofiary. 

Za tydzień 2. kwietnia Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm w czasie każdej Mszy św.  
O godz. 13:00 Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Sławomira Odera (transmitowana 
przez TV Polonia). 

Dzieci Maryi będą rozprowadzały w Niedzielę Palmową przed kościołem palmy.  

W przyszłą niedzielę w kościele odbędzie się zbiórka żywności trwałej dla rodzin potrzebujących. 
Kosze będą ustawione przy bocznych ołtarzach. Serdeczne „Bóg zapłać” za składane dary. 

Przed kościołem możemy nabywać świece CARITAS na stół wielkanocny. 

Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego.  

Istnieje możliwość przekazania na nasz kościół 1,5% swojego podatku. Na formularzu należy 

wpisać: NR KRS 0000283966 cel szczegółowy Parafia 4. Ulotki zostały wyłożone na stolikach 

przy wyjściu z kościoła. Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie naszej parafii. 

W dniach od 29 stycznia do 8 lutego 2024 roku organizujemy pielgrzymkę do Meksyku. Koszt to 

4950 zł i 1450 $. Dodatkowo na miejscu 120 $ na bilety wstępów. Szczegóły na plakacie. 


