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1. Duet artystów muzyków : Weronikę Sura – akordeon i Kamila Radzimowskiego –

duduk gościmy dziś w naszej parafii. Po Mszach świętych artyści zagrają kilka utwo-

rów dziękczynnych poświęconych Bogu Ojcu. Przy wyjściu z kościoła będzie możliwość

nabycia płyty CD z ich utworami.

2. Nieszpory  dziś o godz. 1815.

3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

• Adorujący Najświętszy Sakrament dziś o godz. 1500 w górnym kościele. Temat

spotkania: „ Miłosierdzie Boga i człowiek nędzny”.  Spotkanie jest otwarte dla

wszystkich.

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

4.  Katecheza dla narzeczonych przed przyjęciem sakramentu małżeństwa w poniedzia-

łek o godz. 2000 w sali św. Józefa.

5. Popielec  w najbliższą środę rozpoczyna czas Wielkiego Postu. Msze św. w tym dniu

według następującego porządku: rano o godz. 630,  715,  800,  900,  a po południu o godz.

1700 dla dzieci i o godz. 1800 i 1900 dla dorosłych.

6. 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.

7. Dziesiąta rocznica nominacji Ks. Kardynała Kazimierza  Nycza – Pasterza Archidiecezji na

stolicę metropolitalną w Warszawie przypada w piątek, 3 marca, natomiast dzień imienin w so-

botę. Pamiętajmy w tych dniach o modlitwie w intencji naszego Pasterza.

8. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczas wszystkich Mszy

św. i po południu od godz. 1700.

9. Kandydaci   przygotowujący  się  do  Sakramentu  Bierzmowania spotykają  się  w

przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 900 w sali św. Józefa.

10.Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładka „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. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Warszawie.

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


