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1. Rozpoczęliśmy Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych. Prowadzi je Ojciec Przemy-

sław  Raczkowski,  redemptorysta.  Program  rekolekcji  umieszczony  jest  w  gablocie

przed kościołem i w gazecie parafialnej.

2. Dzieci  przygotowujące się do I  Komunii  św. oraz dzieci  przygotowujące się do

Rocznicy I Komunii św. , zapraszamy wraz z Rodzicami na Mszę św. inicjacyjną dziś o

godz. 1130.

3. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 1815.

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

 Koło Misyjne w sobotę o godz. 1530.

 Adorujący Najświętszy Sakrament  w przyszłą niedzielę o godz. 1500. w gór-

nym kościele. Temat spotkania „ Miłość, która się daje za darmo”. Spotkanie jest

otwarte dla wszystkich.

5. Nabożeństwa wielkopostne:

 Droga Krzyżowa w piątek 18 marca ulicami parafii o godz. 1700.

 Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1815.  
6. Uroczystość odpustowe ku czci św. Józefa, patrona naszej parafii, przypada w sobotę 

19 marca. Wszystkich parafian zapraszamy na uroczystą sumę odpustową o godz. 1800, 
którą odprawi Jego Ekscelencja ks. Bp Rafał Markowski. W czasie Mszy św. 50 - 
osobowa grupa młodzieży przyjmie Sakrament Bierzmowania. Tego dnia nie będzie 
Mszy św. o godz. 1900.

7. Dziecięcy konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej wzorem lat ubiegłych 
zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty w przyszłą niedzielę, tzw. Palmową, po Mszy
św. o godz. 1130.

8. Katechezy dla narzeczonych przed zawarciem sakramentalnego małżeństwa  w 
poniedziałek  o godz. 2000 w sali św. Józefa.

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. Trwają prace przy konserwacji posadzki po zimie . Są one prowadzone w nocy. Za 
niedogodności przepraszamy.



12.Organizowana jest pielgrzymka parafialna na Mszę św. z papieżem Franciszkiem 
w ramach Światowych Dni Młodzieży w dniach 30 – 31 lipca ( sobota i niedziela). 
Zapisy w księgarni.

13.Kolejny  numer „Koła św. Józefa” można dziś nabyć przed kościołem.

14.W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. Mieczysława 
Ostrowskiego i śp. Andrzeja Mańkowskiego . Pamiętajmy o nich w naszych 
modlitwach. Wieczny odpoczynek....


