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Zapraszamy wiernych na wspólne śpiewanie Gorzkich Żali o godz. 16.00 oraz wysłuchanie
kazania pasyjnego, które w tym roku będzie głosił Ks. Diakon Marek Ludwig
Od środy do piątku będą w naszym kościele prowadzone Rekolekcje Wielkopostne dla
uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum. Plan spotkań rekolekcyjnych został
podamy uczniom na lekcjach religii. Zapraszamy również do udziału rodziców i dziadków
najmłodszych dzieci.
W środę Msza św. o godz. 18.00 zostanie odprawiona w intencji Ks. Wikarego Mariusza
Kostki z okazji rocznicy urodzin. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Również w środę Dzień Fatimski. Msza o godz.18.00 a następnie nabożeństwo fatimskie :
różaniec, procesja z figurą Matki Bożej i świecami oraz nowenna. Zapraszamy.
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.
Od środy popielcowej rozpoczął się czas przystępowania do Komunii św. wielkanocnej a
przykazanie kościelne zobowiązuje do powstrzymania się od udziału w zabawach w tym okresie.
Na ołtarzu św. Józefa są wyłożone skarbonki Caritasu- Jałmużna Postna, które można zabrać
jako wyraz naszego wyrzeczenia i pomocy dla potrzebujących, składają do nich ofiary rodziny.
W kancelarii parafialnej można zamówić Ofiarę Mszy św. w intencji żyjących oraz naszych
bliskich zmarłych.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w sprzątaniu naszej świątyni w minionym
tygodniu. W sobotę na godz. 9.00 zapraszamy do sprzątania kościoła mieszkańców ul.
Struzika 4 / wszystkie klatki /
Bóg zapłać za złożoną dzisiaj ofiarę na zapłacenie za energię elektryczną kościoła. Dziękujemy
wszystkim, którzy wspierają odnowę naszej świątyni przez zakup cegiełek oraz ofiary przekazane
w kopertach i na konto parafii.
W sobotę od godz. 17.00 Godzina Święta- czas Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie oraz okazja do spowiedzi św.
Wychodząc z kościoła można nabyć prasę katolicką i informator
Niech czas Wielkiego Postu będzie czasem mojego nawrócenia i poprawy życia

