
Ogłoszenia na 18.III.2018 r. – V niedziela Wielkiego Postu „B” 

Zakończyliśmy wielkopostne rekolekcje. Dziękujemy Panu Bogu za ten czas wypełniony słu-

chaniem Jego słowa, modlitwą i spotkaniem z Bożym Miłosierdziem. Ogarniamy wdzięczno-

ścią o. Roberta za jego gorliwą posługę, pamiętajmy o nim w naszej modlitwie. 

Dzisiaj o godz. 15.00 w Sali Bożego Miłosierdzia Msza święta dla kandydatów do bierzmo-

wania i ich rodziców. 

O godz. 17.00 Gorzkie Żale z nauką pasyjną. Naszą modlitwę poprowadzi Trio Cantabile, 

znany nam już zespół muzyczno – wokalny. Nasi Goście ubogacą także liturgię Mszy św. 

o godz. 18.00. 

O godz. 19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. 

19 marca (poniedziałek) obchodzimy Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi 

Panny, Patrona Kościoła i Opiekuna rodzin. Msze święte będą w porządku świątecznym, czyli 

o godz.: 6.30, 9.00, 16.00 i 18.00. Przez wstawiennictwo św. Józefa módlmy się również 

w intencji wszystkich mężczyzn i ojców rodzin. 

Z soboty (24 marca) na niedzielę (25 marca) przechodzimy z czasu zimowego na czas letni 

(przesuwamy zegarki o godzinę do przodu). 

Za tydzień (25 marca) już Niedziela Palmowa, czyli Niedziela Męki Pańskiej. Na każdej 

Mszy św. będziemy poświęcali palmy. Uroczysta procesja z palmami wokół kościoła będzie 

o godz. 12.30. Na każdej Mszy św. wysłuchamy opisu Męki Pana Jezusa. 

W Niedzielę Palmową, a także już dzisiaj można nabyć palmy, które są wykonane przez oso-

by z Akcji Katolickiej działającej w naszej parafii. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony 

na nagrody dla uczestników Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczy-

znę”, na organizację tego wydarzenia oraz na działalność Stowarzyszenia. 

W Niedzielę Palmową tradycyjnie przejdziemy ulicami naszego miasta, odprawiając Drogę 

Krzyżową. Tym razem wyruszymy z kościoła Świętej Trójcy i pójdziemy do kościoła 

Wszystkich Świętych. Rozpoczęcie o godz. 19.00. 

25 marca przypada zazwyczaj Uroczystość Zwiastowania NMP. Ponieważ w tym roku w tym 

dniu jest Niedziela Palmowa, dlatego uroczystość zostaje przeniesiona na pierwszy wolny 

dzień po Oktawie Wielkanocnej, czyli na poniedziałek 9 kwietnia. 

Przypominamy o zbiórce żywności na pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji material-

nej. Możemy składać te produkty do kosza przy ołtarzu Matki Bożej. Dary zostaną rozdane 

potrzebującym pomocy w Wielki Wtorek (27 marca) po Mszy św. wieczornej. 

W Wielką Środę (28 marca) po Mszy św. porannej udamy się z przedświąteczną posługą 

duszpasterską do chorych (spowiedź i Komunia święta). Prosimy o zgłaszanie tych osób 

w zakrystii. 

W Wielką Środę (28 marca) po Mszy św. wieczornej (o godz. 19.00) w domu parafialnym 

odbędzie się katecheza dla rodziców i chrzestnych, których dzieci otrzymają chrzest w czasie 

Świąt Wielkanocnych. 

 


