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Dziękujemy dzisiaj za 9 lat posługi Papieża Franciszka, polecamy go i jego współpracowników
Opatrzności Bożej i opiece Maryi.
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 godz.
17.30, we wtorek Nabożeństwo do św. Mateusza, a w środę Nowenna do Matki Bożej NP.
Zapraszamy wszystkich do dobrego przeżycia tego czasu. Poszukujemy wolontariuszy, którzy
chcieliby zaangażować się w pracę naszego Zespołu Charytatywnego.
Wdowy i wdowców zapraszamy na Mszę św. w ich intencji w czwartek o godz. 9.00. W sobotę 19.03
Uroczystość św. Józefa, Patrona Kościoła. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00, również w sobotę Duchowa
Adopcja Dziecka Poczętego w czasie Mszy św. o godz. 18.00.
W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Rekolekcje Parafialne, które w tym roku poprowadzi ks. dr Paweł
Hoppe, ojciec duchowny naszego Seminarium. Rozpoczniemy je w sobotę Mszą św. o godz. 18.00 i
Adoracją Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00. W poniedziałek, wtorek i środę Msze św. o
godz. 10.00, 17.00 i 18.00, o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia. Codziennie o godz. 9.30 będziemy
modlić się na Różańcu. W poniedziałek o godz. 19.00 nauka stanowa dla Kobiet, we wtorek dla
Mężczyzn, a środę dla młodzieży. W środę od godz. 15.00 będzie nabożeństwo pokutne i okazja do
spowiedzi. Plan Rekolekcji umieszczony jest w gablotce i w Internecie.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o gościnności wobec uchodźców, o tym jak
rozmawiać z dziećmi o wojnie oraz o znaczeniu przebaczenia.
Kartki do spowiedzi wielkanocnej można odbierać w zakrystii lub Biurze Parafialnym. W zeszłą
niedzielę zebraliśmy 2,3 tyś. zł. na Caritas naszej Diecezji, Bóg zapłać. Po Mszy św. będziemy zbierali
ofiary na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad gentes”.
W poniedziałek zapraszamy studentów na spotkanie duszpasterstwa akademickiego Strefa Dialogu o
godz. 20.00, w środę spotkanie dla młodzieży licealnej w ramach KSM-u o godz. 19.00, a w czwartek

spotkanie oazy młodzieżowej dla uczniów z klas 6-7 o godz. 18.30. Bierzmowanych z klas 1
ponadpodstawowych zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 18.30. Wszystkich kandydatów do
Bierzmowania z klas VII, VIII i I wraz z Rodzicami zapraszamy na Mszę św. w niedzielę o godz. 18.00
i na spotkanie po Mszy św. w kościele.
Parafia św. Łukasza zaprasza na Nawiedzenie Figury św. Michała Archanioła od 18 do 22.03.
Program w gablotce i na stronie Parafii.
Katolicka Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II i I Liceum Katolickie zapraszają na dni otwarte w
soboty 26.03 od godz. 10.00 do 13.00, dodatkowe informacje na stronie szkoły.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Zbigniew Kołodziej l. 91, zam. Chraplewo oraz śp. Lucjan Wabich l.
82, zam. ul. Rataja 6. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie…

