
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                                                 

22 marca  2020 roku -   IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

1. Dziś IV niedziela Wielkiego Postu „LAETARE” (WESELA). 

2. Z uwagi na panującą epidemię nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich żali zawieszone  do odwołania. Msze 

w niedzielę o 8.00 ; 10.30; i o 14.00 !!! Maksymalna liczba uczestniczących we Mszy św. i na pogrzebach nie 

może przekraczać w kościele 50 osób. Ponieważ nie będzie spowiedzi wielkanocnej w dotychczasowej formie, 

w naszym dekanacie w każdej parafii do Świąt istnieje możliwość korzystania z sakramentu pojednania 

codziennie co najmniej 15 min przed Mszami św. lub na żądanie, po uprzednim uzgodnieniu. 

3. W obecnej sytuacji ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i koperty z daniną diecezjalną będzie można składać 

do skarbony znajdującej się pod figurą św. Józefa. Bardzo dziękuję za złożone ofiary I i II Róży kobiet Żywego 

Różańca ze Śliwna  / na daninę złożono do tej pory ofiary od 10 rodzin /. 

4. W środę został zabrany pierwszy witraż do pracowni w Poznaniu. W ten sposób będziemy kolejno je 

doprowadzać do właściwego piękna. Będą założone przeszklenia, w pięciu zamontowane siłowniki, wymiana 

ołowiu, który się utlenia. Będą uszczelnione i zabezpieczone. 

5. 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. 

6. W okresie Wielkiego Postu składamy tzw. daninę diecezjalną. 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. Można przy tej okazji dodać ofiarę na potrzeby parafii i w ten sposób 

wspomóc nasze prace. Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 

7.  W sobotę o 10.00  poproszę ponownie mieszkańców z ul. Jesionowej nr 6 – do  końca. Bóg zapłać za pracę 

i pomoc na plebanii. Życzę błogosławionego przeżycia kolejnego  tygodnia Wielkiego Postu. 

 


