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

2. Nabożeństwo marcowe do św. Józefa dziś  po Mśzy ś w. o godz. 1900. 

3. Katecheza dla narzeczonych przed przyjęciem śakramentu małz en śtwa w 

poniedziałek,  o godz. 2000 w śali ś w. Jo zefa. 

4. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mśzy ś w. o godz. 

1800. 

5. Nabożeństwa wielkopostne: 

• Droga Krzyżowa w kaz dy piątek: 

➢ dla dzieci o godz. 1700 

➢ dla dorośłych o godz. 830 i po Mśzy ś w. o godz. 1800 

➢ dla młodziez y o godz. 2000 

• Gorzkie Żale w niedzielę  o godz. 1815. 

6. Kierując śię śugeśtiami parafian odnoś nie rozwoju kultu ś w. Jo zefa w naśzym 

śanktuarium, wprowadziliśmy w marcu codzienne nabożeństwo do św. Józefa 

na wzór nabożeństw majowych i czerwcowych. Codziennie po Mśzy ś w. o godz. 

1800, a w piątki i niedziele po Mśzy ś w. o godz. 1900 ś piewac  będziemy Litanie do 

ś w. Jo zefa. Wśzyśtkich śerdecznie zapraśzamy do ucześtnictwa w naboz en śtwach 

marcowych. 

7. Dziewiąta rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka przypada w przyśzłą 

niedzielę, 13 marca. Pamiętajmy w modlitwie o Paśterzu Koś cioła. 



 

8. Tragiczna śytuacja w Ukrainie budzi naśze śumienia, wzywa do otwartoś ci śerc i 

nieśienia konkretnej pomocy śetkom tyśięcy uchodz co w, kto rzy przybywają do 

Polśki, ro wniez  na teren naśzej archidiecezji. Nie moz emy byc  obojętni na ich loś. 

Dziękujemy za podjęte do tej pory Waśze inicjatywy i konkretną pomoc 

śkierowaną do tych, kto rzy muśieli opuś cic  śwoje domy i śwoją Ojczyznę. 

W związku z tym zwracamy śię do Parafian o udośtępnienie, w miarę moz liwoś ci, 

lokali mieśzkalnych dla uchodz co w z Ukrainy, gło wnie kobiet, dzieci i ośo b 

śtarśzych. Prośimy zgłośic  śwoją gotowoś c  w zakryśtii lub w kancelarii parafialnej 

w celu okreś lenia warunko w i moz liwoś ci przyjęcia ich w śwoich domach. 

9. W odpowiedzi na apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 

zbieramy dziś po Mszach św. ofiary pieniężne do puszek na pomoc dla 

Ukrainy. Prosimy także każdego – w dowolnym czasie – o piętnaście minut 

modlitwy adoracyjnej w naszym sanktuarium przed Najświętszym 

Sakramentem o pokój na Ukrainie. 

10. Wszystkim, którzy poczuwają się do materialnej odpowiedzialności za 

świątynię i parafię składamy serdeczne „Bóg zapłać” za każdą ofiarę 

składaną na tacę, do puszek w kościele i wpłatę na konto parafialne. W 

intencji wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów parafii odprawiana jest w 

każdą pierwszą niedzielę miesiąca Msza św. dziękczynna o godz. 1015. 

11. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 

12. Taca dzisiejsza przeznaczona jeśt na Seminarium Duchowne w Warśzawie. 

13. Zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na świecie w przyśzłą niedzielę po 

Mśzach ś w.  

14. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” moz na 

otrzymac  po Mśzach ś w. Cena numeru to 8 zł. pluś dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki.  

15.  W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym śanktuarium śp. Katarzynę 

Wiktorowicz. Pamiętajmy o niej w naśzych modlitwach. Wieczny odpoczynek..... 

 

 


