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

2. Kandydaci do Sakramentu  Bierzmowania spotykają się dziś po Mszy św. o godz. 900.

w sali św. Józefa.

3. Szkolne Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do środy

według programu podanego przez katechetów. Program rekolekcji w gablocie przed

kościołem i gazecie parafialnej.

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

 Wspólnota Magnificat zaprasza na katechezę prof. Zenona Ziółkowskiego  w

poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.

 Duszpasterstwo Akademickie w środę po Mszy św. o godz. 1900.

 Stowarzyszenie św. Faustyny w sobotę po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia.

5. 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 niedziele o godz. 1815.
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 
przyszłą niedzielę o godz. 1130.

7. Parafialne Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych rozpoczniemy od przyszłej 
niedzieli. Poprowadzi je Ojciec Przemysław Raczkowski, redemptorysta. Program 
rekolekcji umieszczony jest w gablocie przed kościołem i w gazecie parafialnej.

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.Prace przy konserwacji posadzki po zimie rozpoczniemy w marcu. Będą 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.


