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1. Gorzkie Żale dziś o godz. 1815. 

2. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania dziś na Mszy św.  

o godz. 900. Po Mszy św. spotkanie w dolnym kościele; 

• Dzieci z klas II wraz z Rodzicami dziś na Mszy św. inicjacyjnej o godz. 1130.  

Po Mszy św. spotkanie z rodzicami w dolnym kościele; 

• Żywy Różaniec dziś o godz. 1530; 

• Wspólnota Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800; 

• Stowarzyszenie św. Faustyny w piątek po Mszy św. o godz. 1500; 

• Koło Misyjne  w sobotę o godz. 1530; 

• Adorujący Najświętszy Sakrament w przyszłą niedzielę o godz. 1500 w górnym 

kościele. Temat spotkania: „Wiara i realny świat”. 

3. Konferencja dla narzeczonych w poniedziałek o godz. 2000 w Sali św. Józefa. 

4. Nabożeństwa wielkopostne: 

• Droga Krzyżowa w każdy piątek: 

� dla dzieci o godz. 1700; 

� dla dorosłych o godz. 800 i po Mszy św. o godz. 1800; 

� dla młodzieży o godz. 2000. 

• Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 1815. 

5. Zespół wokalno – muzyczny Classic Angelicus z Kijowa na Ukrainie wystąpi w naszym 

kościele z programem „Solidarni z Ukrainą” w przyszłą niedzielę o godz. 1800. Podczas 

Mszy św. artyści będą się wraz z nami modlić za poległych na Majdanie i o pokój na Ukrainie. 

Po Mszach św. zbiórka do puszek przed kościołem na pomoc dla Ukrainy. Zespół gościł już  

w naszej parafii w roku 2012 z okazji Dnia Papieskiego. 

6. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na remont kościoła. 

7. Miesięczne składki na KUL mogą dziś regulować członkowie TP KUL. 

8. Organizowane jest wspólne wyjście na sztukę Eugène Ionesco „Nosorożec” do Teatru 

Dramatycznego 17 marca. Zapisy w księgarni. 

9. Nowy numer „Koła św. Józefa” można nabyć przed kościołem. 


