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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. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczaś 

wśzyśtkich Mśzy ś w. i po południu od godz. 1700. 

6. Z racji pierwszej soboty miesiąca naboz en śtwo czuwania z Maryją po Mśzy ś w. 

o godz. 1900 do Apelu Jaśnogo rśkiego o godz. 2100. 

7. Parafialne Rekolekcje Wielkopostne rozpoczną śię od przyśzłej niedzieli, 3 

kwietnia i potrwają do ś rody, 6 kwietnia. Rekolekcje poprowadzi o. dr Jacek 

Dembek, przełoz ony Domu Zakonnego OO. Redemptoryśto w na ul. Karolkowej. 

Program rekolekcji w gablocie przed koś ciołem i w parafialnym dodatku do 

„Niedzieli”. 
8. 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. 



9. 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 piewamy Litanię do ś w. Jo zefa. 

Wśzyśtkich śerdecznie zapraśzamy do ucześtnictwa w naboz en śtwach 

marcowych. 

10. Prosimy każdego – w dowolnym czasie – o piętnaście minut modlitwy 

adoracyjnej w naszym sanktuarium przed Najświętszym Sakramentem o 

pokój w Ukrainie. 

11. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa zbierają dziś  przy wyjś ciu z koś cioła 

Panie z Z ywego Ro z an ca. 

12. 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. 

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

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.  

 

 

 

 

 

 


