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

2. Uroczystość odpustowa ku czci św. Józefa, głównego patrona naszej parafii,

przypada jutro. Wszystkich parafian zapraszamy na uroczystą sumę odpustową o

godz. 1800, którą odprawi Jego Ekscelencja ks. Bp Rafał Markowski. W Czasie Mszy

św. młodzież naszej parafii przyjmie Sakrament Bierzmowania. Tego dnia nie bę-

dzie Mszy św. o godz. 1900.
3. 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.

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

 Adorujący Najświętszy Sakrament  dziś o godz. 1500  w  górnym ko-

ściele. 

        Spotkanie pod hasłem „Hiszpania w czasach św. Jana od Krzyża” roz-

poczyna

        cykl poświęcony drugiemu patronowi naszego kościoła. Zapraszamy

        wszystkich parafian.

 Bracia z „ Totus Tuus” dziś o godz. 1700.

5. Dziecięcy konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej, wzorem lat ubiegłych,

zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty w przyszłą niedzielę, tzw. Palmową, po

Mszy św. o godz. 1130.

6. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisu-

jąc deklarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minu-

tach modlitwy adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będą-

cej wyrazem wdzięczności i dziękczynienia za Jubileusz 30-lecia wieczystej, cało-

dobowej adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane dekla-

racje można przynosić do zakrystii, bądź pozostawić na którymś z bocznych ołta-

rzy w kościele.



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

ze sprzedaży przeznaczony jest na cele charytatywne.  Przy okazji można kupić

płytę CD wydaną przez Ojców Redemptorystów z pieśniami do Matki Bożej Nie-

ustającej Pomocy w wykonaniu chóru z muzyką organową. 

8. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa zbierają dziś przy wyjściu z kościoła Pa-

nie z Żywego Różańca.

9. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

10. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu wieczorem. Osoby zainteresowane

zapraszamy do zakrystii.

11.Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” rozpro-

wadzają dziś ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna

ofiara na druk kolorowej wkładki i fundusz ministrancki.
12. Nowy numer „Koła św. Józefa” można dziś nabyć przed kościołem.

13.W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. Pawła Wyrzykow-

skiego i Annę Jurek.   Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Wieczny odpo-

czynek ....


