
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

II Niedziela Wielkiego Postu, 28 lutego 2021 r. 
 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 16.00. Za udział w Nabożeństwie Gorzkich 

Żali można uzyskać odpust zupełny. Ofiary złożone w czasie tego nabożeństwa przeznaczone 

są na kwiaty do Bożego Grobu. 
 

Msza św. szkolna w czwartek o godz. 16.30. Dzieci komunijne przychodzą obowiązkowo. 
 

Młodzież klas ósmych, przygotowującą się do bierzmowania zapraszamy na adorację 

Najświętszego Sakramentu w piątek o godz. 16.30. 

 

Na nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszamy w piątek o godz. 17.30. Wypominki za 

zmarłych można składać w zakrystii bądź w kancelarii parafialnej.  

 

W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Godzina Święta w czwartek 

o godz. 17.00, po niej o godz. 18:00 Msza św. w intencji kapłanów oraz z prośbą o nowe 

powołania. Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątek o godz. 

18.00. W sobotę o godz. 7.00 Msza św. ku czci Królowej Różańca Świętego. 
  
Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc dla dzieci w Afryce. 

 

Kolekta przyszłej niedzieli na Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci  

i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach, a przed kościołem będzie zbiórka do 

puszek dla potrzebujących z parafii (zbiórka „Caritas”). Serdeczne „Bóg zapłać” za składane 

ofiary. 
 

W naszym kościele, Kościele Jubileuszowym w Roku Świętego Józefa,  

mamy stały konfesjonał: Zapraszamy do spowiedzi od poniedziałku do soboty w godz.: 11.00 

– 12.00 oraz 16.00 – 18.00. W tych dniach też adoracja Najświętszego Sakramentu w godz.: 

16.00 – 18.00. 
 

W związku z przepisami, wynikającymi z powodu zachorowań na COVID 19, w naszym 

kościele może przebywać podczas Mszy Świętej i nabożeństw jednocześnie 131 osób. 

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk i zachowaniu dystansu.  
 

Wszystkie katechezy i spotkania formacyjne są zawieszone do odwołania.  
 

Przypominamy również o transmisji online z naszego kościoła Mszy Świętej niedzielnej 

o godz. 10:30 na parafialnym kanale YouTube. 
 

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

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

stolikach przy wyjściu z kościoła. Prosimy o wsparcie. Na stolikach są też ulotki CARITAS. 
 

Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego, dla dzieci Mały Gość Niedzielny. 
 


