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1. Dzisiaj przed kościołem zbiórka na Fundusz Misyjny Ad Gentes.
Zapraszamy na Gorzkie Żale o godz.16 30 i Apel Jasnogórski o godz. 20 35
2. Mieszkańcom ul. Turystycznej 39 za sprzątanie kościoła i złożone ofiary
składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W tym tygodniu do sprzątania kościoła
zapraszamy mieszkańców ul. Turystycznej 41
3. Przypominamy, że w naszej Parafii, działała dom dziennego pobytu. Zapraszamy
w poniedziałek i piątek na godz. 10 00 do salki.
4. We wtorek Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP.
5. Wszystkich, którzy chcieliby zaangażować się w czasie Mszy św. czytanie Pisma
św. i śpiewanie Psalmu ,zapraszamy na spotkanie we wtorek 19 .03.po wieczornej
Mszy św.
6. W środę 20 marca o godz. 19 00 próba przed bierzmowaniem. Obecność obowiązkowa
7. Wszystkie dzieci zapraszamy na Mszę św. szkolną w czwartek
Spowiedź św. klasa VI o godz. 16 00

o godz. 16 30

8.W piątek zapraszamy na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Dzieci zapraszamy na
Drogę Krzyżową o godz. 16 15 . Droga Krzyżowa z kazaniem pasyjnym dla dorosłych
o godz.17 00 . W czasie tych nabożeństw będziemy się modlili za zmarłych
zalecanych. Zalecki prosimy składać do skarbonki przy ołtarzu.
9.24 lutego ks. bp Marek Szkudło ustanowił w posłudze lektoratu naszego parafianina
pana Marka Hadalskiego, który od ponad roku przygotowuje się do diakonatu
stałego i będzie kontynuował formację co najmniej przez kolejne dwa lata.
Zadaniem lektora jest odczytywanie słowa Bożego w czasie liturgii.
Prosimy o modlitwę za kandydata i jego rodzinę.
10. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się 25 i 26.03.
do godz.14 00 w holu ośrodka charytatywnego.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia „ Gość Niedzielny” „Miłujcie
się” a dla dzieci „Mały Gość”

