
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 15 marca 2020 r. 

Dzisiaj przed kościołem jest zbiórka do puszek na cele misyjne Dzieł Pomocy „Ad 
Gentes”. 

W niedzielę w godzinach od 17.45 do 18.30 będzie co kwadrans możliwośd 
przyjęcia Komunii św. poza Mszą św. Wierni, którzy modlili się w domu podczas 
transmisji Mszy św., są w stanie łaski uświęcającej i pragną przyjąd Komunię św. 
będą mieli w tym czasie taką możliwośd. 
Spotkania w grupach parafialnych, nabożeostwa, adoracja Najświętszego Sakra-
mentu są odwołane. Nowennę do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły i inne nabożeo-
stwa odmawiamy indywidualnie. 

Kurs przedmałżeoski w Parafii Podwyższenia Krzyża przy ul. Warszawskiej 51 został 
odwołany. Następny kurs odbędzie się w parafii OO. Kapucynów od 19 kwietnia. 

Uroczystośd i odpust św. Józefa, patrona naszej Parafii, przypada w czwartek. Msze 
św. będą o godz. 8.00 i 18.30. 

W związku z zaleceniami profilaktycznymi, wszystkie inicjatywy realizowane przez 
Stowarzyszenie w klubie Przystań za Wartą, są zawieszone do 27 marca lub do odwo-
łania. Jednocześnie zachęcamy osoby szczególnie narażone na zachorowanie do pozo-
stania w domach. Z myślą o osobach starszych i samotnych wolontariusze Stowarzy-
szenia pozostają do dyspozycji i będą służyd pomocą w dostarczeniu lekarstw i żywno-
ści. Potrzebujące osoby mogą zgłaszad się telefonicznie pod numerem 690 333 893.  

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. 

Jałmużnę postną można składad do skarbony na filarze przy wyjściu z kościoła. 

Świece wielkanocne – paschaliki są do nabycia w zakrystii. Ofiara za świecę – 15 zł. 

W tym czasie Wielkiego Postu dalej prosimy i zachęcamy Parafian do modlitwy za 
spowiedników i ojców duchownych. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Czy 
można przyjmowad Komunię Świętą na rękę?; kolejna odsłona cyklu wielkopostnego 
z  prymasem Wyszyoskim; co decyduje o tym, czy Polacy mają dzieci. W  Niedzieli: Pa-
tron mężczyzn; Duchowośd po męsku; Mężczyźni w Kościele; Czy Bóg zawsze przeba-
cza? oraz wyjątkowy dodatek na Wielki Post – modlitewnik „Dobra spowiedź”. 

Do wieczności odeszła: śp. Janina Porwit. Wieczny odpoczynek… 
 


