
Ogłoszenia na 29.III.2020 r. – V niedziela Wielkiego Postu „A” 

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

chaniem Jego słowa, modlitwą, spotkaniem z Bożym Miłosierdziem i Maryją Matką Jezusa 

Miłosiernego. Ogarniamy wdzięcznością o. Rajmunda za jego gorliwą posługę, pamiętajmy 

o nim w naszej modlitwie. 

Dzisiaj o godz. 17.00 Gorzkie Żale z nauką pasyjną. Będzie relacja w internecie. O godz. 

19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Dziś transmisja Mszy św. o godz. 11.00 i 18.00. Natomiast w dni powszednie nadchodzącego 

tygodnia o 17.30 i 18.00. 

Ponieważ w tym roku nie ma dnia spowiedzi rekolekcyjnej, korzystajmy z codziennej możli-

wości wyspowiadania się. Na każdej Mszy św. ktoś z naszych księży jest w konfesjonale. 

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

W I czwartek (2 kwietnia) o godz. 18.00 Msza św. jedności wspólnot naszej parafii. Chcemy 

także modlić się za powołanych i o powołania do służby Bożej. 

W I piątek (3 kwietnia) po Mszy św. porannej udamy się z comiesięczną posługą do chorych. 

Prosimy zgłaszać te osoby w zakrystii. Możliwość wyspowiadania się w na Mszy św. rano, 

oraz popołudniu w czasie Nabożeństw i Mszy św. 

W I sobotę miesiąca (4 kwietnia) po porannej Mszy św. w intencji wynagradzającej Niepoka-

lanemu Sercu NMP, odmówimy Różaniec. 

O 16.30 spotkanie z zelatorkami Kół Żywego Różańca. 

Za tydzień (5 kwietnia) już Niedziela Palmowa, czyli Niedziela Męki Pańskiej. Na każdej 

Mszy św. pobłogosławimy palmy. Nie będzie uroczystej procesji z palmami wokół kościoła. 

Na każdej Mszy św. wysłuchamy opisu Męki Pana Jezusa. 

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 (7 kwietnia) po Mszy św. wieczornej. 

W Wielką Środę (8 kwietnia) po Mszy św. porannej udamy się z przedświąteczną posługą 

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

w zakrystii. 

 

 

 

 


