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1. Parafialne Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci, młodzieży i dorosłych rozpoczęliśmy  

w dzisiejszą niedzielę. Prowadzi je Ojciec Edward PRACZ, którego bardzo serdecznie witamy  

w naszej wspólnocie parafialnej. Program rekolekcji umieszczony jest w gablocie przed 

kościołem i w gazecie parafialnej. 

2. Nabożeństwa wielkopostne: 

• Droga Krzyżowa w każdy piątek: 

� dla dzieci o godz. 1700; 

� dla dorosłych o godz. 830 i po Mszy św. o godz. 1800; 

� dla młodzieży o godz. 2000. 

Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 1815. 

3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania w przyszłą niedzielę  

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

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

4. Narzeczonych zapraszamy na Mszę św. z nauką rekolekcyjną w poniedziałek o godz. 1900. 

5. Droga Krzyżowa ulicami parafii w piątek po rekolekcjach o godz. 1700. 

6. Msza św. w intencji Ojca Świętego, naszych Kapłanów, Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji 

Trwam w piątek o godz. 800. 

7. Dziecięcy konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej wzorem lat ubiegłych zostanie 

przeprowadzony w przyszłą niedzielę, tzw. Palmową po Mszy św. o godz. 1130. 

8. „Miasta, słuchajcie!...” – to nowa publikacja znanego autora, prof. Zenona Ziółkowskiego, 

zawierająca doniosłe przesłanie Jana Pawła II, głoszone w polskich miastach podczas 

papieskich pielgrzymek do Ojczyzny. Tę piękną i wartościową książkę, godną polecenia 

szczególnie przed kanonizacją naszego Rodaka, można nabyć wraz z autografem Autora dziś po 

Mszach św. przed kościołem w cenie 20 złotych. 

9. Świece świąteczne zespół Caritas sprzedaje dziś przy wyjściu z kościoła. Dochód ze sprzedaży 

przeznaczony jest na cele charytatywne. 

10. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa zbierają dziś przy wyjściu z kościoła Panie z Żywego Różańca. 

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

12. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na remont kościoła. 


