
 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

III Niedziela Wielkiego Postu 

24.03.2019 r. 
 

 

1. Zgodnie z zeszłotygodniową zapowiedzią dzisiaj po każdej Mszy św. zbiórka 

do puszek na dzieła misyjne. 

 

2. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym dziś 

o godz. 17.00.  
 

3. W poniedziałek, 25 marca, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w którą 

obchodzimy Dzień Świętości Życia. Podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 18.00 

będzie można podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Specjalne 

deklaracje wyłożone są na stoliku w kaplicy św. Mikołaja. Wypełnione 

deklaracje prosimy przynieść w poniedziałek na Mszę św. o godz. 9.00 

i 18.00. 

 

4. Spotkanie Apostolatu Maryjnego w środę, 27 marca, po Mszy św. o godz. 

9.00. Wcześniej, o godz. 8.30, różaniec.  

 

5. W czasie Wielkiego Postu na adorację Najświętszego Sakramentu 

zapraszamy w środę w godz. od 17.00 do 18.00. 

 

6. W czwartek, 28 marca, po wieczornej Mszy św. odbędzie się nabożeństwo 

ku czci św. Judy Tadeusza, patrona w sprawach trudnych i beznadziejnych. 

Prosimy składać kartki z intencjami w skrzynce umieszczonej w kaplicy. 

Zostaną̨ one odczytane podczas czwartkowego nabożeństwa.  

 

7. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu: dla 

dorosłych o godz. 8.30 i 17.30, dla dzieci o godz. 16.30, dla młodzieży 

o godz. 18.30.  

 

8. W przyszłą niedzielę w naszej parafii rozpoczną się rekolekcje wielkopostne. 

Bardzo prosimy tak ułożyć plan codziennych zajęć, by móc w nich 

uczestniczyć. 

Nauki rekolekcyjne będą głoszone od poniedziałku do środy w czasie Mszy 

św. o godz. 8.00, 10.00, 18.00 i 19.30. Spowiedź rekolekcyjna odbędzie się 

w środę. W poniedziałek, 1 kwietnia, o godz. 17.30 w kolegium konferencja 

dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. 

 

 

 



 

9. Zostały przygotowane trasy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Uczestnicy 

wyruszą z naszego kościoła w piątek, 12 kwietnia, po Mszy św. o godz. 

20.00. Pierwsza trasa – „Św. Mikołaja” liczy 47 km, a druga – „Miłosierdzia 

Bożego” – 45 km. Szczegóły na naszej stronie internetowej. Zapisy na: 

www.edk.org.pl.  

 

10. Klub Seniora „U Mikołaja” zaprasza na pielgrzymko-wycieczkę do Pragi 

w czwartek, 11 kwietnia. Koszt 140 zł. Szczegóły programu na tablicy 

ogłoszeń i na naszej stronie internetowej. 

 

11.  Zapraszamy na wyjazd do Poznania na Misterium Męki Pańskiej w sobotę, 

13 kwietnia. Koszt 30 zł. Zapisy w zakrystii. Wyjazd sprzed kolegium 

o godz. 16.30. 

 

12. Klub Seniora „U Mikołaja” zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału 

w konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Szczegóły zostaną 

zamieszczone na naszej stronie internetowej. 

 

13. W najbliższy piątek i sobotę (29 i 30 marca) wolontariusze Caritas 

przeprowadzą, jak co roku, zbiórkę żywności w sklepach. Zebrana żywność 

zostanie przekazana ubogim z naszej parafii. Zbiórka odbędzie się 

w Biedronce przy ul. Kazimierza Wielkiego i przy ul. Witosa. W kościele 

będzie również wystawiony kosz, do którego będzie można składać produkty 

żywnościowe i środki czystości. 

 

14. Parafialny Zespół Caritas rozprowadza świece na stół wielkanocny. Koszt 

świecy 15 zł. Przypominamy, że zgodnie z prośbą Caritas część́ dochodu 

uzyskanego ze sprzedaży tych świec zostanie przekazana na pomoc 

rodzinom w Syrii.  

 

15. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła.  

 

16. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można 

nabyć numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”, a także modlitewniki do 

św. Józefa. 

 

17. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę! 

Solenizantów i Jubilatów tego tygodnia zapewniamy o modlitwie i polecamy 

opiece św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.  

 

18.  W minionym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Andrzej Nestorowicz, lat 

69, śp. Bogdan Chudziński, lat 55, śp. Zbigniew Pryszczewski, lat 59, z ul. 

Armii Krajowej, śp. Kazimierz Wandycz, lat 85, z ul. Obrońców Pokoju. 

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie…  

 

http://www.edk.org.pl/

