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1. Muzyczne rozważania o Krzyżu  Pańskim wykona dziś zespół „ Classic Angelicus”,

który koncertował już w naszym kościele.  Artyści  zaprezentują kilkunastominutowy

program po Mszach św. a główny koncert wykonają podczas nabożeństwa Gorzkich

Żali, które rozpoczną się wyjątkowo o godz. 1800. Po Mszach św. przy wyjściu z kościoła

będzie można nabyć płyty i materiały muzyczne zespołu oraz złożyć dobrowolną ofiarę

na działalność misyjną, jako wyraz naszej wdzięczności za tę formę duchowego przygo-

towania nas do głębszego przeżycia Triduum Paschalnego i Wielkanocy.

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

pada jutro.  Wszystkich  parafian  zapraszamy na  uroczystą  sumę odpustową o  godz.

1800, którą odprawi Jego Ekscelencja ks. Bp Rafał Markowski. W Czasie Mszy św. mło-

dzież naszej parafii przyjmie Sakrament Bierzmowania. Tego dnia nie będzie Mszy św.

o godz. 1900.

3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

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

spotkania: „ Moc skruchy”. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich.

• Bracia z Totus Tuus dziś o godz. 1700.

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

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

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

programu podanego przez katechetów. Program rekolekcji w gablocie przed kościołem,

a za tydzień także w gazetach parafialnych.

6. 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 Re-



demptorystów. Program rekolekcji w gablocie przed kościołem, a za tydzień także w

gazetach parafialnych.

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

sprzedaży przeznaczony jest na cele charytatywne.

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

Żywego Różańca.

9. 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.

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


