
Ogłoszenia parafialne 

1. Niedziela Wielkiego Postu - 26 lutego 2023 
  

1. W dniu dzisiejszym gościmy ks. Szymona Klimaszewskiego, naszego adwentowego 
rekolekcjonistę. Dziękujemy mu za wprowadzenie w istotę adoracji eucharystycznej. Ufam, że 
kaznodzieja zainspirował wielu z nas do częstszej adoracji Najświętszego Sakramentu. Od dnia 
dzisiejszego zapraszamy do zapisywana się na listę do stałej adoracji. Będziemy mogli zgłaszać 
się do stałej półgodzinnej adoracji raz w tygodniu. Listy będą wyłożone przy wyjściu z kościoła. 
Chodzi o to, aby stworzyć grupę osób, które będą nieustannie czuwały przed Panem. W naszym 
kościele adorujemy od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.30 do 9.00, od 10.00 do 15.00 
i od 16.00 do 18.00. Na każde półgodziny wpisać się może dowolna liczba chętnych. 

2. Z racji rozpoczętego Wielkiego Postu zachęcamy do podjęcia uczynków pokutnych w 
duchu modlitwy, postu i jałmużny. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach 
wielkopostnych: 

środa o 17.30 - Droga Krzyżowa z udziałem dzieci 

czwartek o 17.30 - Gorzkie Żale dla wszystkich z udziałem młodzieży 

piątek po Mszy św. o 9.00 - Droga Krzyżowa dla wszystkich 

piątek po Mszy św. o 18.00 - Droga Krzyżowa dla wszystkich 

niedziela o 17.30 - Gorzkie Żale dla wszystkich 

3. Z pierwszą Niedzielą Wielkiego Postu, czyli od dzisiaj, rozpoczynamy w naszym 
kościele katechezę liturgiczną (mistagogiczną). Przed każdą Mszą św. wysłuchamy 
kilkuminutowej katechezy, która wprowadzi nas w jeden ze znaków liturgicznych lub w jedną z 
części Mszy św. Celem katechezy jest głębsze rozumienie przez nas istoty Eucharystii. 

3a. We wtorek o godz. 18.00 Msza święta z modlitwą o kanonizację bł. Stefana Wyszyńskiego. 

4. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca. Msza św. w intencji powołań o 21, pierwszy 
piątek miesiąca - odwiedzamy chorych i pierwsza sobota miesiąca - od 8.30 Nabożeństwo 
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. 

5. W tym tygodniu również: w środę 1 marca o 18.00 Modlitwa Rodziców za Dzieci oraz o 
20.00 Różaniec Męski, w sobotę 4 marca dzień formacyjny Rodziny Radia Maryja 

6. W sobotę 4 marca br. uroczystość ku czci św. Kazimierza Królewicza patrona naszej, 
białostockiej prowincji kościelnej. 

7. W najbliższą niedzielę 5 marca br. po Mszy św. o 10.30 spotkanie rodziców dzieci 
pierwszokomunijnych. 

8. W środę 8 marca br, o 18.00 zapraszamy wszystkie niewiasty z naszej parafii na uroczystą 
Mszę św. w intencji odnowienia tożsamości kobiety wraz z modlitwą z nałożeniem rąk. Po 
liturgii spotkanie w auli MB Częstochowskiej ze specjalną konferencją p. Anny Leszczewskiej 
zatytułowanej "Nieodgadniona". 

9. Jak już informowaliśmy, w dniach 16 - 23 lipca br. nasza parafia organizuje 
pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Zapisy i szczegółowe informacje u ks. Tomasza. 

8. Dziękujemy za życzliwość i ofiarność. Wszystkim życzymy dobrego tygodnia i 
błogosławionej niedzieli. Zachęcamy do przeczytania kolejnego numeru naszej gazetki 
parafialnej Misericordia. Dziś mamy też szczególny prezent od darczyńcy. Przy wyjściu z 
kościoła kandydaci do bierzmowania i ich rodzice mogą wziąć bezpłatnie Dzienniczek św. 
Faustyny. 


