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1. Dzisiaj
pierwsza niedziela miesiąca- niedziela adoracyjna. Po Mszy Świętej o godz.
30
12 spotkanie w kaplicy Miłosierdzia Bożego dla Grup Modlitewnych.

2. Dzisiaj

Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, wyklętych przez zbrodniarzy
systemu komunistycznego. Msza św. w int. Żołnierzy Niezłomnych, dzisiaj w
kościele p.w. Św. Aniołów Stróżów o godz. 1800. Złożenie kwiatów pod pomnikiem
Niepodległości o godz. 1900, i koncert hip-hop „Basti&Ptaku” w pizzeri Pub
Football przy ul. Wańkowicza 18. Plakat jest wywieszony w gablocie.

I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek
modlić będziemy się o nowe powołania zakonne i kapłańskie. W piątek od godz. 900
udamy się do naszych chorych. Spowiedź święta dla dzieci od godz. 1500, a potem
Droga Krzyżowa zakończona Komunią Świętą. Spowiedź dla dorosłych od godz.
1700 z 30 minutową adoracją N.S., a potem Droga Krzyżowa i Msza święta. O godz.
1900 adoracja NS zakończona indywidualnym błogosławieństwem i Komunią
Świętą. W sobotę, Krucjata Wyzwolenia Człowieka zaprasza na godz. 800 na Mszę
św. i adorację NS w int. trzeźwości Narodu. Po nabożeństwie – spotkanie w salce
Św. Rodziny.

3. W tym tygodniu przypada:

4. Zapraszamy na nabożeństwa
wielkopostne. Droga Krzyżowa w każdy piątek: dla
30
30

dzieci o godz. 15 ; dla młodzieży i dorosłych o godz. 17 . W niedzielę Gorzkie
Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1715. Zebrane ofiary w czasie Gorzkich Żali będą
przeznaczone na kwiaty do Pańskiego Grobu. Ofiary na kwiaty można również
składać do skarbony pod chórem. Za udział w nabożeństwach wielkopostnych
można uzyskać odpust zupełny.

5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 zaprasza 10 i 11 marca na dni otwarte. Będą
różnego rodzaju zajęcia i zabawy. Bliższe informacje na plakacie w gablocie.

6. Zapraszamy Radę Parafialną na spotkanie w poniedziałek na godz. 1915 na plebani.
7. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadzi
nasz Współbrat - Ks. Dr Andrzej Kaim.

do czytania prasy katolickiej: Tygodnika „GOŚĆ NIEDZIELNY” i
Tygodnika „NIEDZIELA”.

8. Zachęcamy

9. Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na kościół, w postaci
ofiar: na tacę, na ogrzewanie czy na remonty.

Wszystkim życzymy spokojnej niedzieli i wytrwania w podjętych
wyrzeczeniach Wielkopostnych.

…………..………………………………
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