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1. Gorzkie Żale dziś o godz. 1815.

2. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

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

3. Nabożeństwa wielkopostne:

• Droga Krzyżowa w piątek – w czasie rekolekcji parafialnych:

� Po Mszach św. o godz. 900, 1700 i 1900;

• Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 1815.

4. Szkolne Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci i młodzieży od 27 – 29 marca według

programu podanego przez katechetów. Program rekolekcji w gablocie przed kościołem

i  w gazetach parafialnych.

5. Parafialne Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych w Jubileuszowym Roku XXX -

lecia Wieczystej Adoracji  Najświętszego Sakramentu rozpoczniemy od czwartku,

30 marca i potrwają one do niedzieli, 2 kwietnia. Rekolekcje poprowadzi zespół Ojców

Redemptorystów. Program rekolekcji w gablocie przed kościołem i w gazetach parafial-

nych.

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

Rocznicy I Komunii św.  zapraszamy wraz z rodzicami na Mszę św. inicjacyjną w przy-

szłą niedzielę o godz. 1130.

7. Uroczystej Mszy św. z racji  Jubileuszu XXX–lecia Wieczystej Adoracji Najświętsze-

go Sakramentu w naszej parafii w dniu 3 kwietnia (poniedziałek) przewodniczyć bę-

dzie J. Em. Kazimierz Kard. Nycz. Uroczystości w kościele rozpoczną się o godz. 1730 i

potrwają do godz. 2000. Na żywo będą transmitowane przez TV Trwam i Radio Maryja.

Tematem rozmów niedokończonych  w tym dniu  w godz. 2130 – 2335 będzie „ Wieczysta

całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu w parafii”. 

8. Świece świąteczne Zespół Caritas sprzedaje dziś przy wyjściu z kościoła. Dochód ze

sprzedaży przeznaczony jest na cele charytatywne.

9. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa zbierają dziś przy wyjściu z kościoła Panie z

Żywego Różańca.

10.Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „ Koło niedzieli”  rozprowa-

dzają dziś ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na

druk kolorowej wkładki i fundusz ministrancki.

11.Kolejny numer „Koła św. Józefa” do nabycia przed kościołem.

12. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele  śp. Alicję Paradowską. Pa-

miętajmy o niej w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek…………


