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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 poniedziałek wystawienie Najświętszego Sakramentu o
17.30, we wtorek Nabożeństwo do św. Mateusza, a w środę Msza do św. Józefa o godz. 17,00 i
Nowenna do Matki Bożej NP.
W poniedziałek 1.03 zapraszamy wszystkich mężczyzn pragnących włączyć się w duszpasterstwo na
kolejne spotkanie Rycerzy Kolumba w czasie Mszy św. o godz. 18.00. W przyszłą niedzielę 7.03
pierwsza niedziela miesiąca, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Zapraszamy małżonków, którzy
ślubowali w marcu.
W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca modlimy się w intencji powołań. Po nabożeństwie
zebranie Stowarzyszenia Powołań. W piątek I piątek miesiąca. spowiedź św. od godz. 16.00 dla
uczniów kl. IV i VI od 16.30 dla uczniów kl. VII-VIII a od 17.30 dla liceum i dorosłych. Przypominamy,
że w zakrystii i biurze parafialnym można odbierać kartki do spowiedzi wielkanocnej. W sobotę I
sobota miesiąca. o 11.15 zapraszamy na 15 minutową Medytację i Różaniec. O godz. 12.00 Msza św.
Fatimska, księża udadzą się z Komunią św. do chorych.
Pan Kazimierz w czwartek 4.03 będzie obchodził święto swojego Patrona. Dziękujemy mu za posługę
w naszej Parafii i życzymy zdrowia i Bożego błogosławieństwa, Szczęść Boże.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o tym, czy boimy się Boga, o zaufaniu do Kościoła i
o młodzieży, która coraz częściej skręca w lewo. Do Przewodnika dołączono książkę 5 min. z Bogiem.
Rozważania na każdy dzień marca.
Po Mszy św. będziemy zbierali ofiary na ogrzewanie kościoła. W zeszłym tygodniu zbieraliśmy 1420
zł. na Caritas naszej Diecezji, Bóg zapłać.

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się w piątek 5.03 w godzinach od
7.00 do 12.00. Sprzęt prosimy składać przy bocznym wejściu do kościoła.
W przyszłą niedzielę zapraszamy na spotkanie z Joanną Jurkiewicz, autorką książki Zwiastunowi z
gór o spotkaniach ze św. Janem Pawłem II.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Anna Samsin l. 58, zam. ul. Rzeźniackiego 5 oraz śp. Henryk
Zuckermann l. 72, zam. ul. Zarembiny 2. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz
Panie…

