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Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, 
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 
i oczyść mnie z grzechu mojego. 

 

 

Uznaję bowiem nieprawość swoją, 

a grzech mój jest zawsze przede mną. 

Przeciwko Tobie zgrzeszyłem 

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.  

(z Ps 51)     

 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 
    

1. Zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Dzieci, młodzież i dorosłych zapraszamy w 
piątek na godz. 18.00. 

2. Nabożeństwa Gorzkich Żali będą odprawiane w każdą niedzielę o godz. 16.45. 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W 

czwartek II Krąg Domowego Kościoła zaprasza do wspólnej modlitwy o nowe, święte i liczne 

powołania do służby Bożej w Kościele. Prosić o to będziemy w czasie wieczornej Mszy św. i 

następującego po nim nabożeństwa. 

4. Do chorych udamy się po porannej Mszy św. Okazja do spowiedzi dla dzieci, kandydatów do 

bierzmowania, pozostałej młodzieży i dorosłych od godz. 17.00. 

5. W pierwszy piątek miesiąca, bezpośrednio po wieczornej Mszy Świętej o godz. 18.30, w naszym 

kościele, rozpocznie się kolejna całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu. Czuwanie 

ofiarowujemy w intencjach pokoju na Ukrainie, w świecie i naszej Ojczyźnie oraz powołań 

kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Czuwanie może podjąć każdy, jednakże osoby, które mogą 

zdecydować się na konkretną godzinę czuwania, tym samym zapewniając bezpieczeństwo temu 

miejscu, prosimy by wpisywały się na wyłożoną w kruchcie listę. Czuwanie zakończymy w sobotę o 

godz. 7.00 nabożeństwem pierwszosobotnim Bractwa Świętego Szkaplerza. 

6. W sobotę obchodzimy święto Św. Kazimierza, królewicza, patrona Ks. Kan. Kazimierza Drapały. 

7. Spotkanie Marianek w sobotę o godz. 10.00 w sali w domu parafialnym. 

8. Spotkanie Służby Liturgicznej w najbliższą sobotę o godz. 10.00 w sali nad zakrystią. 

9. Za tydzień w II Niedzielę Wielkiego Postu przeżywać będziemy Dzień Modlitwy, Postu i 

Solidarności z Misjonarzami. Po Mszach św. będą zbierane ofiary pieniężne do puszek na wsparcie 

pracy misjonarzy. 

10. Siostra Gabriela organizuje parafialny wyjazd na kolonie dla dzieci (wiek od 10 do 15 lat), w 

terminie 9-18 sierpnia br. Odbędą się one w Misyjnym Centrum Rekolekcyjno-Formacyjnym 

Księży Werbistów w Ocyplu.  Koszt 1250 zł. + 90 zł na wycieczkę (razem 1340 zł). Zapisy w 

Biurze Parafialnym (do końca marca).  Zapisując dziecko należy wpłacić 200 zł zaliczki. Kolejne 

informacje będą w niedługim czasie. 

11. Najbliższe spotkania dla kandydatów do bierzmowania odbędą się w sobotę 11 marca: o 

godz. 9.00 kl. VIII i o godz. 11.00 kl. VII w sali w domu parafialnym. 

12. Przy figurze św. Jana Pawła II wyłożona jest Księga Abstynencji. 

13. Biuro Parafialne czynne jest w tym tygodniu od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 12.00 

oraz dodatkowo w czwartek od godz. 17.00 do 18.00. 

14. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 

0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”. 

15. Dziękujemy za wszelkie złożone ofiary i świadczoną pomoc. 

16. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu. 

17. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.  

18. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. 

Włodzimierza Gizińskiego. 


