
Ogłoszenia na 1.III.2015 r. – II niedziela Wielkiego Postu „B” 

Dzisiaj – w II niedzielę Wielkiego Postu – obchodzimy Dzień Solidarności z Misjonarzami 

(Dzieło Pomocy „Ad Gentes”). Zechciejmy wspomóc ich pracę modlitwą i ofiarami składa-

nymi do puszek. Istnieje również możliwość pomocy przez wysłanie SMS-a o treści MISJE 

na numer 72032 (koszt 2,46 z VAT) – dochód jest w całości przeznaczony na realizację pro-

jektów misyjnych. Więcej informacji możemy znaleźć na stronie: www.misje.pl 

Dzisiejsza niedziela (1 marca) łączy się z Narodowym Dniem Pamięci o Żołnierzach Wyklę-

tych. Pamiętajmy o naszych bohaterach. 

W poniedziałek (2 marca) Wspólnota „Światło Pana” po Mszy św. o godz. 18.00 zaprasza na 

adorację, modlitwę uwielbienia przed Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramen-

cie. 

4 marca (środa) obchodzimy uroczystość św. Kazimierza – Patrona naszej diecezji. Jest to 

dzień modlitwy w intencji całej diecezjalnej wspólnoty Kościoła – Pasterzy i wiernych. Msze 

święte będą w porządku świątecznym, czyli o 6.30, 9.00, 16.00 i 18.00. Zachęcamy do włą-

czenia się w tą modlitwę. 

W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek, I sobota miesiąca. 

W I czwartek (5 marca) o godz. 18.00 zapraszamy wszystkie wspólnoty naszej parafii na 

Mszę św. jedności. Chcemy także modlić się za powołanych i o powołania do służby Bożej. 

W I piątek (6 marca) po Mszy św. porannej udamy się z comiesięczną posługą do chorych. 

Prosimy zgłaszać te osoby w zakrystii. Możliwość spowiedzi będzie rano podczas Mszy św. 

oraz popołudniu podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej i wieczornej Eucharystii. Prosimy też 

o korzystanie z sakramentu pokuty w dni poprzedzające. 

W I sobotę (7 marca) rano Msza św. i Różaniec z intencją wynagradzającą Niepokalanemu 

Sercu NMP. Natomiast o godz. 16.30 comiesięczne spotkanie Kół Żywego Różańca. 

7 marca (sobota) o godz. 12.00 w naszym kościele zostanie odprawiona Msza św. w intencji 

Ojczyzny. Została ona zamówiona przez organizatorów i uczestników Marszu w obronie de-

mokracji.  

W przyszłą niedzielę (8 marca) będziemy gościli w naszej parafii przedstawicieli Rycerzy 

Kolumba, którzy przybliżą nam działalność tej katolickiej organizacji i podzielą się swoim 

świadectwem. 

Patroni najbliższych dni: 

4 marca – św. Kazimierz, królewicz, Patron naszej diecezji; 

7 marca – św. Perpetua i św. Felicyta, męczennice. 

 

 

  

http://www.misje.pl/

