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15 marca  2020 roku -   III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

1. W poniedziałek odbyła się  wizytacja kanoniczna x. Bpa Szymona Stułkowskiego. Bóg zapłać za 

obecność i wspólną modlitwę oraz spotkania. 

2. Ze względu na obowiązujące obostrzenia odnoście panującej sytuacji i będąc posłusznymi 

Pasterzom Kościoła z bólem serca odwołujemy oficjalnie nabożeństwa Drogi Krzyżowej i 

Gorzkich żali – do odwołania. Msze w niedzielę o 8.00 ; 10.30; i o 14.00 !!!  Nie ma też 

zapowiadanej IV Bukowskiej Drogi Krzyżowej. Wszelkie pozostałe informacje na stronie 

internetowej parafii. 

3. W V niedzielę W. Postu przed kościołem będą zbierane dobrowolne ofiary na kwiaty do 

Grobu Pańskiego. 

4. 19 marca przypada Uroczystość św. Józefa - Oblubieńca NMP. Z radością informuję, że 

powstała pierwsza Róża różańcowa mężczyzn! Gratulujemy. 

5. Za tydzień IV niedziela – LAETARE. 

6. Biuro parafialne we wtorek nieczynne. 

7.  Na pomoc misjom  „ Ad Gentes ” w zeszłą niedzielę zebraliśmy i wysłaliśmy 361 zł. 

8. Zachęcam do udziału w akcji „Opatrujmy rany Chrystusa”, która ma na celu pomoc ludziom 

najbiedniejszym poprzez zbiórkę środków opatrunkowych dla szpitali w Afryce. Szczegóły w 

gablocie. Kosz jest wyłożony przy bocznym ołtarzu. 

9. W okresie Wielkiego Postu składamy tzw. daninę diecezjalną. Ofiary są przeznaczone na 

utrzymanie Katedry, wspierają działanie instytucji centralnych takich jak: Kuria, Muzeum, 

Archiwum czy Dom Księży Emerytów w Antoninku. Parafia jest zobowiązana przekazać tę 

składkę od wszystkich mieszkańców. Od 1 osoby danina wynosi 2.50 zł. Przy wyjściu z kościoła 

są wyłożone koperty. Będziemy mogli je zabrać i podpisane z nazwiskiem, adresem i ilością osób 

w rodzinie, zwrócić w okresie W. Postu. Bóg zapłać za zrozumienie. Jeśli ktoś chciałby wspomóc 

nasze prace i pomniejszyć nasze zadłużenie za ogrzewanie kościoła i przycinkę drzew – będzie 

to mile widziane . Już  dziś z góry dziękuję za wszystkie ofiary. 

10. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki – 6 zł  i Gość Niedzielny 5 zł., Mały Gość dla dzieci - 5 zł 

11. Dziękuję za posprzątanie kościoła.  W sobotę o 10.00  poproszę mieszkańców z ul. Jesionowej 

nr 6 – do  końca. Bóg zapłać za pracę i pomoc na plebanii. Dziękuję za pomoc w przygotowaniu 

przed wizytacją, za dary kulinarne 

 


