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1. Nasze parafialne rekolekcje wielkopostne potrwają do środy. Program jest bardzo prosty:
godz. 8.30 Msza Święta, godz. 9.00 nabożeństwo z nauką rekolekcyjną
godz. 18.00 Msza Święta, godz. 18.30 nabożeństwo z nauką rekolekcyjną
2. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj i w każdą niedzielę Wielkiego Postu o
godz. 17.30.
3. „Wieczór Chwały – Droga do uwolnienia”, czyli Msza Święta, a następnie modlitwa w intencji
uproszenia zdrowia duszy i ciała, odbędzie się w naszym kościele dzisiaj o godz. 18.30.
4. Od jutra do środy rekolekcje przeżywać będą również uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych.
Prosimy Was o modlitwę.
5. Dyżur przedstawiciela naszego Caritasu w środę w godz. 17.30 – 18.00 w dużej sali domu
parafialnego.
6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek w godz. 17.00 - 18.00. W tym czasie
również okazja do spowiedzi.
7. Zarezerwowaliśmy w Multikinie projekcję filmu „Cud Guadelupe”. Odbędzie się ona w czwartek,
10 marca, o godz. 18.45. Przy zbiorowym wynajmie cena biletu wynosi 12 zł, a dla młodzieży naszej
parafii 6 zł. Zapisy w zakrystii. Więcej o filmie w „Dobrych Nowinach”.
8. Ks. Jan uda się z posługą sakramentalną do chorych w najbliższy piątek.
9. W piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej. O godz. 17.15 zapraszamy dzieci wraz z dorosłymi, a o
godz. 18.30 dorosłych oraz młodzież. Grupą odpowiedzialną za przygotowanie i prowadzenie tego
nabożeństwa są lektorzy i nadzwyczajni szafarze.
10. Próba scholi w ramach przygotowań do Triduum Paschalnego w piątek po Drodze Krzyżowej,
czyli o godz. 19.15 w dużej sali domu parafialnego. Zapraszamy dorosłych oraz młodzież.
11. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o
godz. 8.00. Dyżur modlitwy różańcowej w kościele ma IV róża.
12. Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka, m.in. nowy numer „Dobrych Nowin”.
13. Na stolikach wyłożone są „Rodzinne skarbonki jałmużny wielkopostnej”. Caritas zachęca do tego,
aby rezygnując w Wielkim Poście z jakiejś przyjemności złożyć ofiarę do skarbonki. Ofiary te
przeznaczone będą dla osób potrzebujących. Jałmużna Wielkopostna może stać się naszym wkładem
w uczynki miłosierdzia względem drugiego człowieka. Skarbonkę należy przekazać do kościoła do 3
kwietnia.

14. Parafialny Zespół Caritas organizuje zbiórkę żywności na paczki świąteczne dla naszych ubogich,
od przyszłej niedzieli będzie wystawiony kosz.
15. Caritas zaprasza w dalszym ciągu do zbiórki na rzecz poszkodowanych w czasie trwającej wojny
na Ukrainie. Zebrane produkty zostaną przekazane osobom, które już dotarły do naszej diecezji oraz
dostarczone na terytorium przygraniczne. Przygotowujemy się do systematycznej i długoterminowej
pomocy. Produkty, o które prosimy, to:
- żywność z długim terminem przydatności do spożycia;
- środki czystości; środki higieniczne; produkty dla dzieci typu: pampersy, chusteczki nawilżające,
płyn do mycia, kaszki, słoiczki;
- koce, śpiwory, ręczniki, poszewki, kołdry (NOWE); środki opatrunkowe.
Wszystkie te rzeczy można przynosić do domu parafialnego we wtorek oraz w środę, w godz. 17.30 –
18.00. Tę informację znajdziemy również na parafialnej stronie internetowej.

