
Ogłoszenia Parafialne 
II Niedziela Wielkiego Postu - 17 marca 2019r. - 

 

1. Dziś i we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.00 - zapraszamy na 

Nabożeństwa Gorzkich Żali. 

 

2. Dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. przychodzą dziś na Mszę św. o godz. 

15.00. Katechezy dla dzieci są w poniedziałek i piątek o godz. 17.00. 

 

3. Dziś przed kościołem - kwestujemy na Krajowy Fundusz Misyjny - "Ad Gentes".  

Jest to pomoc misjonarzom duchownym i świeckim. Bóg zapłać za ofiary! 

 

4. Kino Oratorium zaprasza wszystkich na "filmowe rekolekcje". Dziś o godz. 18.00 

zaprezentowana będzie I część dokumentalnego filmu z serii "Katolicyzm" - pt. 

"Zdumienie i trwoga. Jezus-Bóg i Człowiek". Zachęcamy do skorzystania z tak 

oryginalnej i ciekawej formy i pogłębienia swojej wiary w czasie trwającego Wielkiego 

Postu. Film trwa 103 min.  

 

5. We wtorek mamy uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP. W tym dniu modlimy 

się szczególnie w intencji mężczyzn, których serdecznie zapraszamy na Msze św.               

o godz. 8.00 i 18.30. 

 

6. W środę o godz. 18.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Podziękowania i prośby nowennowe składamy przy obrazie Matki Bożej. Bóg zapłać 

za ofiary składane na intencje nowennowe. 

 

7. W piątek odprawiamy nabożeństwa Drogi Krzyżowej:  

 po Mszy św. porannej (około godz. 8.25) 

 z udziałem dzieci - o godz. 17.00  

 z udziałem dorosłych - o godz. 18.00 

 z udziałem młodzieży – o godz. 19.30.   ZAPRASZAMY! 

 

8. W sobotę o godz. 16.00 - Msza św. dla dzieci z autyzmem oraz ich rodziców. 

 

9. Pod chórem można nabyć prasę katolicką - Przewodnik Katolicki, Niedzielę i Gościa 

Niedzielnego. 

 

10. Serdeczne Bóg zapłać! za Daninę Diecezjalną. 

 

11. W przyszłą niedzielę odbędą się wybory RADY OSIEDLA. Szczegóły w Internecie. 

 

12. Dyrekcja szkoły nr 79 przypomina, że do 20 marca trwają zapisy do klas pierwszych 

oraz szkolnego oddziału przedszkolnego, tzw. zerówki. Nadal można też zapisywać 

dzieci do przedszkola nr 104. 
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