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

2. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

• Żywy Różaniec dziś o godz. 1230.

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

• Duszpasterstwo Akademickie w środę po Mszy ś. o godz. 1900.

• Koło Misyjne w sobotę o godz.1530.

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

nym  kościele.  Temat  spotkania:  „  Moc  skruchy”.  Spotkanie  jest  otwarte  dla

wszystkich.

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

łek o godz. 2000 w sali św. Józefa.

4. 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.

5. Muzyczne rozważania o Krzyżu  Pańskim wykona zespół „ Classic Angelicus”, któ-

ry koncertował już w naszym kościele, w przyszłą niedzielę, 19 marca. Artyści zapre-

zentują kilkunastominutowy program po Mszach św. a główny koncert wykonają pod-

czas  nabożeństwa  Gorzkich  Żali,  które  rozpoczną  się  wyjątkowo  o  godz.  1800.  Po

Mszach św. przy wyjściu z kościoła będzie można nabyć płyty i materiały muzyczne ze-

społu  oraz  złożyć  dobrowolną  ofiarę  na  działalność  misyjną,  jako  wyraz  naszej

wdzięczności za tę formę duchowego przygotowania nas do głębszego przeżycia Tridu-

um Paschalnego i Wielkanocy.

6. Uroczystość odpustowa ku czci św. Józefa, głównego patrona naszej parafii, przy-

pada w poniedziałek,  20 marca.  Wszystkich parafian zapraszamy na uroczystą sumę

odpustową o godz. 1800, którą odprawi Jego Ekscelencja ks. Bp Rafał Markowski. W Cza-

sie Mszy św. młodzież naszej parafii przyjmie Sakrament Bierzmowania. Tego dnia nie

będzie Mszy św. o godz. 1900.



7. Tygodnik katolicki „ Niedzielę” 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.

8.  Zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na świecie dziś przed kościołem.

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

10.W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. Mieczysławę Kabat, 

Józefa Rucińskiego  . Pamiętajmy o niej w naszych modlitwach. Wieczny 

odpoczynek....


