
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
W  liturgii : 

− w czwartek,  św.Piotra Damiana, biskupa  
− w piątek, Katedry św..Piotra apostoła 
− w sobotę, św.Polikarpa, biskupa i męczennika 

 
● Zrodziła się inicjatywa, aby w naszej parafii powstała grupa wsparcia          

dla osób uzależnionych. Spotkania prowadzą osoby, które same były         
uzależnione i odzyskały wolność, pokonując nałóg. Pierwsze       
spotkanie w  niedzielę 3 marca o godz.19.00 w bibliotece. 

● POK ogłasza konkurs na kucharza. Osoby zainteresowane proszone        
są o składanie CV na email klubowy (pcwolverhampton@gmail.com)        
oraz parafialny (t-maziarz@wp.pl). Szczegóły dotyczące warunków i       
obowiązków zostaną omówione podczas rozmowy kwalifikacyjnej z       
menadżerem Klubu. Termin składania podań do 1 marca  

● W piątek o godz.19.00 pierwsze spotkanie w ramach katechez         
przedmałżeńskich.  

● Katechezy w marcu dla dzieci w PCE (02,09,16,23) oraz katecheza          
komunijna (02,09,16,22-piątek, g.19.00- wręczenie książeczek). 

● Remont w Kościele 11.03-13.04. W tym czasie Msze św. i          
nabożeństwa będą odprawiane w Polskim Ośrodku Katolickim       
(POK-u). Prace będzie wykonywać firma Mario Insulation. Proszę o         
modlitwę w tej intencji. Dziękuję wraz z Radą  za złożone ofiary. 

● Program rekolekcji wielkopostnych poniżej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekolekcje Wielkopostne 

mailto:pcwolverhampton@gmail.com


Głosi ks.Piotr Baraniewicz z Przemyśla 
 

Środa 
Popielcowa 
06.03.2019 

 

10.00 
Msza Św. z posypaniem głów popiołem. Katecheza ogólna 
dla wszystkich 

19.00 
Msza Św. z posypaniem głów popiołem. Katecheza ogólna 
dla wszystkich 

Czwartek 
07.03.2019 

10.00 
Msza Św. z katechezą dla osób starszych połączona z 
sakramentem namaszczenia chorych 
Po Mszy kawa z ciastkiem w Klubie 

Piątek 
08.03.2019 

10.00 Msza Św. z katechezą dla wszystkich 
      11.00 Droga Krzyżowa 
      12.00 Odwiedziny chorych z pierwszego czwartku i piątku 
      18.15 Droga Krzyżowa  

      19.00 Msza Św. z katechezą dla wszystkich 

20.00 
Katecheza dla osób i małżonków nie mogących korzystać z 
sakramentów 

Sobota 
09.03.2019 

9.00-10.
00 

 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Spowiedź  

15.00-17
.30 
 

Wystawienie Najświętszego Sakrament. Spowiedź 

     18.00 
 

Msza Św. z katechezą dla wszystkich 

     19.00 Katecheza przedmałżeńska  

Niedziela 
10.03.2019 

     9.00 Gorzkie Żale  

     9.30 Msza Św. z katechezą dla wszystkich 

     11.30 Msza Św. z katechezą dla wszystkich 
     12.30 Katecheza dla małżonków 
     18.00 Msza Św. z katechezą dla wszystkich 

 






