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1. Zachęcamy do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej: w piątki po Mszy św. o godz. 8.00 i
o godz. 17.30, oraz w nabożeństwie Gorzkich Żali: w niedzielę po Mszy świętej o godz.
10.00 i po Mszy o godz. 15.30. W czasie Gorzkich Żali będą głoszone kazania pasyjne. Dzieci
uczestniczące na Drodze Krzyżowej otrzymują obrazki. Młodzież przygotowująca się do
sakramentu bierzmowania odnotowuje swój udział w tych nabożeństwach w dzienniczkach
bierzmowania.
2. Dzisiaj o godz. 17.00 spotkanie Rady Parafialnej.
3. Dzisiaj po Mszy św. o 10.00 zakończenie Parafialnej Halowej Ligi Piłki Nożnej i wręczenie
nagród zawodnikom. Bóg zapłać opiekunom i organizatorom Ligi.
4. W przyszłą niedzielę do puszek przed kościołem będziemy mogli złożyć ofiary na pomoc
Kościołowi w świecie, zwłaszcza dotkniętemu prześladowaniem.
5. Konferencja dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dzieci odbędzie się w przyszłą niedzielę
po Mszy św. o godz. 10.00.
6. W parafii przygotowujemy przedstawienie o męce i zmartwychwstaniu Jezusa. Zapraszamy
młodzież do udziału. Spotkanie organizacyjne we wtorek o 16.30 na starej plebanii.
7. Zapraszamy młodzież na Wielkopostny Wieczór Młodych w Miętnem. Wyjazd w sobotę o godz.
17.00. Zapisy u ks. Ireneusza. Koszt 20 zł.
8. We wtorek zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo z modlitwą o pojednanie i zgodę przez
wstawiennictwo św. Jozafata.
9. Trwają zapisy na rekolekcje wjazdowe w Łukowie Oaza Modlitwy „Panie naucz nas się modlić”
w dniach 29 – 31 marca.
10. Jeszcze można zapisać dzieci do pierwszej klasy, ewentualnie do innych klas w Społecznej
Szkole Podstawowej na osiedlu Sielczyk. Także może być jeszcze kilka wolnych miejsc w
Przedszkolu, i istnieje możliwość zapisania dziecka do żłobka mieszczącego się przy tej szkole
promującej wychowanie w duchu wartości katolickich i rodzinnych.
11. Dyrekcja Katolickiej Szkoły Podstawowej przy ul. Wyszyńskiego informuje o trwającej
rekrutacji uczniów do klas I, IV i VII. Więcej informacji na stronie www.kspbp.pl
12. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 zaprasza na dzień otwarty w dniu 12 marca o16.30.
13. W sobotę o godz. 8.00 odjazd autokaru na Kongres Różańcowy w Radzyniu Podlaskim. Jeszcze
jest kilka wolnych miejsc.
14. W kinie Merkury w sobotę i niedzielę o godz. 14.00 będzie wyświetlany bardzo wartościowy
film o przebaczeniu „Największy Dar”.
15. Dzieci na zakończenie Mszy św. zapraszamy do błogosławieństwa.
16. W minionym tygodniu odeszli do Pana: Lubański Kazimierz, Buczyło Marian i Samociuk
Krzysztof; za nich, za zmarłych kapłanów, dobrodziejów parafii i zmarłych bliskich naszemu
sercu módlmy się: Wieczny odpoczynek ...

