
Ogłoszenia Parafialne 
24 II – 3 III 2019 

 
1.  Rozpoczęte zostały przygotowania do naszej tegorocznej (w roku obecnym, dłuższej, bo 

trzydniowej) autokarowej pielgrzymki parafialnej; w bieżącym roku do Niepokalanowa  

i Warszawy w terminach albo od 28 do 30 czerwca (pt – ndz; z dwoma noclegami  

i posiłkami w Warszawie; w zależności od ilości osób w cenie ok. 350 zł) albo w terminie od 

1 do 3 lipca (pndz – środa; z noclegami i posiłkami w Niepokalanowie w cenie ok. 300 zł). 

Uprzejmie proszę o wstępne zgłoszenia Osób zainteresowanych wyjazdem oraz o ewentualne 

sugestie, która z opcji / który z terminów wydaje się korzystniejszy. Decyzja na podstawie 

naszych zgłoszeń podjęta zostanie w ciągu tygodnia. Dziękuję.             

 

2. W bieżącym tygodniu, 1 marca, przypada I-szy piątek miesiąca. W piątek okazja do 

spowiedzi św. od godz. 16.30; o 17.00 – Komunia Św. poza Mszą św. a następnie podczas 

Mszy św. sprawowanej o godz. 17.30; zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. 

 W najbliższą pierwszą sobotę miesiąca (2 III) na godz. 8.00 zapraszam na Mszę św. 

wszystkich czcicieli Niepokalanego Serca Matki Najświętszej a od 7.30 do wspólnego 

Różańca. Następnie posługa duszpasterska Chorym naszej Parafii. Chorych uprzejmie 

proszę o cierpliwość: liczba oczekujących przekroczyła już 30 Osób.  

 

3. Nieobecnych na wczorajszym spotkaniu Młodzieży przygotowującej się do przyjęcia 

Sakramentu Bierzmowania w roku obecnym oraz przyszłym z klas VII oraz VIII SP i III 

Gimnazjum proszę jak najszybciej o kontakt.  

 

4. Wyrażając radość ze wznowienia wraz z dzisiejszą niedzielą dowozu oraz odwozu 

Parafian z Chabska, Stawisk, Gozdawy i Wyrobków na Mszę św. o godz. 8.30, informuję, iż 

istnieje możliwość utworzenia dodatkowego jeszcze przystanku, za jeziorem, już na 

terenie naszego miasta. Gdyby były osoby także tym zainteresowane, proszę o kontakt.  

 

5. Zachęcam do lektury Przewodnika z dodatkiem, Modlitewnikiem 5 minut z Bogiem na 

każdy dzień na miesiąc marzec, czas Wielkiego Postu. 

 

6. Wczoraj z naszej Wspólnoty Parafialnej do wieczności odszedł Śp. Józef Storozum, 

którego pożegnamy w środę o godz. 13.00, wcześniej od godz. 12.30 wspólny Różaniec.    

Śp. Zmarłego i wszystkich naszych Bliskich polećmy wspólnie Bożemu miłosierdziu… 

.  

 
                                                                                                               

 Ks. Piotr Waszak 

 


