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

2. Kandydaci  przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania spotykają się

dziś  po Mszy św. o godz. 900 w sali św. Józefa.

3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

 Wspólnota Apostolska Magnificat  w poniedziałek po Mszy św. o godz.

1800.

 Duszpasterstwo Akademickie we wtorek po Mszy św. o godz. 1900.

 Bractwo Adoracyjne w piątek na Mszy św. o godz. 1900. Po Mszy św.

              spotkanie koordynatorów.

4. Katechezy dla narzeczonych przed przyjęciem sakramentu małżeństwa w po-

niedziałek o godz. 2000 w sali św. Józefa.
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 niedzielę o godz. 1815.

6. Pierwszy  piątek  miesiąca przypada  w  tym  tygodniu.  Spowiadamy  podczas

wszystkich Mszy św. i po południu od godz. 1700.

7. Z racji pierwszej soboty miesiąca nabożeństwo czuwania z Maryją po Mszy św.

o godz. 1900 do Apelu Jasnogórskiego o godz. 2100.

8. Jedenasta rocznica nominacji Ks. Kardynała Kazimierza  Nycza na stolicę me-

tropolitalną w Warszawie przypada w sobotę, 3 marca, natomiast dzień imienin

w przyszłą niedzielę, 4 marca. Pamiętajmy w tych dniach w sposób szczególny w

modlitwie o Pasterzu Archidiecezji.

9. „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.

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

11.Ofiary  do  puszek  na  pomoc  Kościołowi  na  świecie  zbieramy  dziś  przed

kościołem.

12.Tygodnik  katolicki  „Niedziela”  z  parafialną  wkładką  „Koło  niedzieli”

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

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

14.W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. …………  Pamiętajmy o

niej w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek ....


