
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 8 marca 2020 r. 

Dzisiaj kooczymy rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii. Dziękujemy O. Krzyszto-
fowi Ziętkowskiemu OMI, superiorowi domu poznaoskiego, za przeprowadzenie re-
kolekcji i wygłoszone nauki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Za umocnienie naszej 
wiary Bóg zapład! Życzymy błogosławieostwa Bożego w dalszej pracy misjonarskiej. 
Dzisiaj rozpoczyna się Nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły: dzisiaj i w nie-
dzielę za tydzieo o godz. 11.30, w piątek indywidualnie (można w czasie całodziennej 
adoracji w kaplicy św. Eugeniusza), w pozostałe dni o godz. 18.00. 
Wielkopostny Dzieo Skupienia nauczycieli i pracowników oświaty w czwartek 
o  godz. 18.00 w Domu Biskupim przy ul. 30. Stycznia. 

Spotkanie modlitewne Stowarzyszenia św. Eugeniusza w czwartek po Mszy św. wie-
czornej w kaplicy św. Eugeniusza. 

Zbiórka do puszek przed kościołem na cele misyjne Dzieł Pomocy „Ad Gentes” za ty-
dzieo w niedzielę. 
Kurs przedmałżeoski w Parafii Podwyższenia Krzyża przy ul. Warszawskiej 51 roz-
pocznie się 15 marca (niedziela) Mszą św. o godz. 18.00. Więcej informacji w gablo-
cie. 
Ogólnopolska zbiórka żywności Caritas – Tak, pomagam, odbędzie się także w skle-
pach naszej Parafii, 20 i 21 marca. W duchu miłości bliźniego zachęcamy do udziału. 

Nabożeostwa w tygodniu. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę 
Wielkiego Postu o godz. 18.15, w czasie których zbierane są ofiary na jałmużnę post-
ną.  W środę rano litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, o godz. 18.00 do św. 
Józefa. W piątek rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, o godz. 17.00 Dro-
ga Krzyżowa dla dzieci, o godz. 17.45 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu: dzisiaj i w niedzielę za tydzieo 
oraz w piątek. 

Jałmużnę postną można składad do skarbony na filarze przy wyjściu z kościoła. Nale-
ży pamiętad, iż o jałmużnie możemy mówid tylko wtedy, kiedy wypływa z czystego 
serca i dobroci, nie zaś z potrzeby poklasku i chwały. 

W tym czasie Wielkiego Postu prosimy i zachęcamy Parafian do modlitwy za spo-
wiedników i ojców duchownych. 
Rodzice z komitetu dzieci pierwszokomunijnych przypominają o złożeniu ofiary na 
organizację Pierwszej Komunii Św. Pieniądze zbierane są do kooca marca. Przypomi-
namy również, że uroczystośd Pierwszej Komunii Św. będzie w naszej parafii 31 maja 
o godz. 10.00. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Roz-
mowa z uwolnioną po 10 latach Asią Bibi; o sile matczynej modlitwy; o niezwykłym 
muzeum, w którym można „dotknąd” Jana Pawła II. W  Niedzieli: Wiara w czasach za-
razy; Mój lekarz Chrystus; Caritas znaczy miłośd; Specjalista radzi - koronawirus – nie 
daj się zarazid. 

 
 

 


