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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
VIII Niedziela zwykła - 3 marca 

 
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 
 
Henryk Drachal, l. 93, Halina Mizińska-Golubska, l. 81, Jadwiga Janowska, l. 72 

wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
 
W tygodniu: 
 
1. W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa rozpoczynająca okres Wielkiego Postu. 
Tego dnia obowiązuje post ścisły. Zapraszamy do katedry na Msze św. o godz. 6.30, 
7.00, 9.00, 12.00, 16.30 i 18.00. Tej ostatniej Mszy będzie przewodniczył bp Krzysztof 
Włodarczyk. O godzinie 17.45 z racji pierwszej środy miesiąca zapraszamy na 
Nowennę do NMP Pani Skrzatuskiej. Już w Środę Popielcową można będzie nabyć 
paschaliki na stół wielkanocny oraz zabrać do domu skarbonkę Caritas na jałmużnę 
wielkopostną, którą będzie można przynieść do kościoła w Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego. 
 
2. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. O godz. 18.00 Msza św. dla RPSK 
oraz ministrantów, lektorów i ich rodzin. Spotkanie RPSK z opiekunem odbędzie się 
w drugi czwartek miesiąca 14 marca po Mszy św. o godz. 18.00. 
 
3. W piątki zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Po Mszy św. o godz. 9.00 i 
o godz. 17.30 Droga Krzyżowa dla dorosłych, o godz. 16.30 dla dzieci. W najbliższy 
piątek po Mszy o godz. 9.00 Drogę Krzyżową poprowadzi bp Krzysztof Włodarczyk. 
Podczas nabożeństw będą zbierane ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. 
 
4. W przyszłą niedzielę ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na ogrzewanie 
katedry i kościoła pw. św. Józefa.         Ver te → 
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5. 10 marca przeżyjemy niedzielę Akcji Katolickiej w naszej parafii z prezentacją tej 
wspólnoty i zaproszeniem do rozmowy przy kawie i ciasteczkach w sali 103. 
 
6. W niedzielę 10 marca wznawiamy śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP 
o godz. 6.40. 
 
7. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu - 10 marca - odbędzie się spotkanie przed 
bierzmowaniem dla osób dorosłych i pracujących. Dotyczy ono osób zamieszkujących 
na terenie naszej parafii i nie żyjących w związkach niesakramentalnych. Zapraszamy 
na Mszę o godz. 16.00 do katedry, a po niej spotkanie w salce. 
 
8. W niedziele wielkopostne Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i adoracją krzyża o 
godz. 17.00. 
   
Inne: 
 
1. Zapraszamy do pomocy w śpiewie podczas Triduum Paschalnego w katedrze. 
Zgłoszenia przyjmuje ks. Mateusz. Chór w tym roku poprowadzi siostra Zoja 
Dombrowska. Najbliższa próba odbędzie się środę o godz. 18.30 w salce na plebanii.   
 
2. Zapraszamy na weekendowe rekolekcje dla małżeństw na temat umiejętności 
rozmawiania ze sobą i tworzenia lepszych relacji. Rekolekcje odbędę się w dniach od 
22 do 24 marca w ośrodku rekolekcyjnym w Grzybowie. Szczegóły i zapisy na stronie 
tronie:www.rekolekcjemalzenskie.simplesite.com 
 
3. Zachęcamy do nabycia nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, a w nim dodatek 
Instytutu Pamięci Narodowej o żołnierzach wyklętych oraz ciekawy artykuł o tym, 
dlaczego nie można dobrze żyć bez łaski uświęcającej. 
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