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10 marca 2019
Kończymy nasze Rekolekcje Parafialne. Dziękujemy Ks. Prof. Piotrowi Kieniewiczowi za ich
poprowadzenie, za prowadzenie nas ścieżkami bożej miłości oraz za modlitwę w intencji naszej
Parafii. Bóg zapłać.
Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15, Droga Krzyżowa w piątki dla dzieci o godz. 16.30, dla
dorosłych i młodzieży o godz. 17.30. w każdy poniedziałek zapraszamy na adorację Najświętszego
Sakramentu od godz. 17.30 do 18.00. Spowiedź w ciągu tygodnia 15 min. przed każdą Mszą św.
Apostolstwo Żywego Różańca zaprasza w czwartek 14.03 na Mszę św. o godz. 17.00 i wymianę
tajemnic oraz na spotkanie w domu parafialnym. ADŚ zaprasza na Mszę św. w intencji żywych i
zmarłych członków Apostolstwa w piątek 15.03 o godz. 17.00. Chór Parafialny zaprasza na próby w
każdy wtorek na godz. 18.00, scholka dziecięca ma próby w niedzielę o godz. 10.00.
Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszamy w czwartek na Mszę św. o godz. 18.00 i
na spotkanie w kościele. Kartki do spowiedzi wielkanocnej można odbierać w zakrystii lub Biurze
Parafialnym. W przyszłą niedzielę będziemy zbierali ofiary po Mszach św. na Misyjne Dzieło Pomocy
„Ad gentes”.
Zgodnie z zaproszeniem Księdza Biskupa w ramach Jałmużny Wielkopostnej po Mszy św. będziemy
zbierali ofiary do puszek na budowę szkoły w Czadzie. Ofiarę taką można również złożyć do
skarbonki przy ołtarzu Serca Pana Jezusa.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. na temat katechezy w polskich szkołach, o
Maryjnym Sanktuarium w Fatima jako o miejscu nadziei oraz wywiad z Krzysztofem Zanussim o
sekularyzacji polskiej kultury.
Cieszymy się, że posuwają się do przodu prace budowlane przy naszym prezbiterium. Dziękujemy
kolejnym fundatorom cegiełek i wszystkim wspierającym naszą budowę. Bóg zapłać. Zachęcamy do
przekazania 1% na Hospicjum bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz na leczenie Helenki Krawczyk.
Informacje w gablotce i w wejściu do kościoła.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Henryka Komada l. 88, zam. ul. Witosa 5; śp. Katarzyna Drzazga l.
48, zam. ul. Zarembiny 5; śp. Elżbieta Szymańska l. 91, zam. ul. Szczęśliwa 5; śp. Elżbieta Kowalska
l. 70, zam. ul. Zarembiny 19 i śp. Roman Gotowała l. 70, zam. ul. Golloba 16. Polećmy ich
Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie…

