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1. W tym tygodniu I Piątek Miesiąca nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o
godz. 8.00, 16.00 i 18.00, adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. W I Sobotę
nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi o godz. 8.00 i 18.00. Od godz. 7.15 różaniec z
rozważaniami prowadzi Legion Maryi, o godz. 17.00 przy wystawionym Najświętszym
Sakramencie również jest odmawiana modlitwa różańcowa.
2. W przyszłą niedzielę w naszej świątyni o godz. 10.00 będzie sprawowana Eucharystia z racji
Dnia Żołnierzy Wyklętych.
3. Także w przyszłą niedzielę o godz. 11.15 odbędzie się spotkanie dla dzieci przystępujących do
I Komunii Św. i ich rodziców, po którym dzieci ze swoimi rodzicami uczestniczą we Mszy św. o
godz. 12.00.
4. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Zachęcamy do
podejmowania postanowień abstynenckich i życia w trzeźwości. Można wpisywać swoje
postanowienia do Parafialnej Księgi Trzeźwości. Na bocznych ołtarzach będą wyłożone
deklaracje abstynencji ze specjalną modlitwą. Po Mszy świętej o 15.30 za tydzień czuwanie
modlitewne w intencji osób uzależnionych.
5. W środę o godz. 18.00 będzie Msza święta dziękczynna za Sługę Bożego ks. Franciszka
Blachnickiego założyciela Oazy – Kościoła Domowego.
6. W środę o godz. 18. 45 kolejna katecheza Seminarium Odnowy Wiary. Jeszcze można dołączyć
do tych bardzo cennych spotkań dla pogłębienia wiary i życia nią na co dzień.
7. Przez marzec i kwiecień w naszej parafii na nowej plebanii w piątki o godz. 19.00 będą
odbywały się katechezy wymagane przy zawieraniu sakramentu małżeństwa.
8. Po feriach wznawiane są spotkania Oazy Dzieci Bożych, będą się odbywały w piątki o godz.
16.00 na nowej plebanii. (w I piątek w kościele). Spotkania Oazy Młodzieżowej odbywają się w
piątki o 18.00 lub w czwartki o 16.00.
9. Młodzież organizuje bal ostatkowy w sobotę, rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.00.
10. Spotkanie przedsiębiorców w czwartek o godz. 18.00.
11. Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na dzień otwarty 12 marca o godz. 16.00.
12. Dzieci zapraszamy do błogosławieństwa.
13. W minionym tygodniu odeszli do Pana: Filipek Lucyna, Dudek Mariusz i Hołownia -Barczyńska
Barbara, za nich, za dobrodziejów parafii i zmarłych bliskich naszemu sercu módlmy się;
Wieczny odpoczynek …

