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Zapraszamy wiernych na wspólne śpiewanie Gorzkich Żali i wysłuchania kolejnego kazania
pasyjnego, dzisiaj o godz. 16.00
We wtorek Msza św. o godz. 18.00 zostanie odprawiona w intencji Ks. Wikarego Mariusza
Kostki z okazji kolejnej rocznicy urodzin. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Również we wtorek 13 marca Msza św. o godz. 18.00 w intencji czcicieli MB Fatimskiej a po
Mszy św. nabożeństwo fatimskie: różaniec, procesja z figurą Matki Bożej i świecami oraz
błogosławieństwo sakramentalne. Tego dnia oraz na nabożeństwie chcemy się modlić w intencji
Papieża Franciszka w 5 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową. Zapraszamy.
W środę po Mszy wieczornej Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Uczniów klas 6 i 7 zapraszamy do spowiedzi św. w czwartek o godz. 16.00 a wszystkie dzieci
zapraszamy w czwartek na Drogę Krzyżowa o godz. 16.00 i Mszę szkolną o godz.16.30
Młodzież naszej Parafii zapraszamy na Drogę Krzyżową w czwartek o godz. 19.00
W każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy wiernych na Drogę Krzyżową, rano o godz, 7.30
i popołudniu o godz. 17.15 W zakrystii są przyjmowane zalecki czyli wypominki za zmarłych,
za których będziemy się modlić podczas Drogi Krzyżowej.
Bóg zapłać za złożona dzisiaj ofiarę na ogrzewanie kościoła. Składamy podziękowanie
wszystkim, którzy wspierają odnowę naszej świątyni przez zakup cegiełek oraz ofiary składane
w kopertach i na konto parafii.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w sprzątaniu naszej świątyni w minionym tygodniu
W sobotę na godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszamy mieszkańców z ul. Ks. Janika nr. 20
/ wszystkie klatki /
W sobotę od godz. 17.00 Godzina Święta, czas adoracji Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie oraz okazja do spowiedzi św.
W najbliższą niedzielę 18 marca rozpoczynają się w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne.
Plan rekolekcji jest wywieszony w gablotce, przedsionkach kościoła oraz na stronie internetowej
parafii w Aktualnościach. Starajmy się tak ułożyć swoje zajęcia aby móc uczestniczyć aktywnie w
rekolekcjach.
Wychodząc z kościoła można nabyć prasę katolicką oraz Informator Parafialny a w salce
katechetycznej można nabyć wielkanocne kartki świąteczne oraz świece paschaliki oraz zapisać
się na organizowane pielgrzymki do Prudnika i św. Anny, do Kotliny Jeleniogórskiej i Bieszczad
Dzisiaj przed kościołem zbiórka ofiar do puszek na kwiaty do Bożego Grobu. Ofiary można
również złożyć do skarbonki pod chórem. Liczymy na Waszą pomoc.
Niech czas Wielkiego Postu będzie czasem naszego nawrócenia, pokuty, poprawy życia

