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1.  Dni odnowy wewnętrznej - W bieżącym tygodniu przypadają dni euchary-

styczne: Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota marca. W Pierwszy Czwartek Adoracja 

Eucharystyczna rozpocznie się po Mszy św. wieczornej do godz. 21.00. W Pierwszy 

Piątek całodzienna adoracja Eucharystyczna do godz. 21.00, spowiedź od godz. 

17.30. Od godz. 9.00 odwiedziny chorych, spowiedź od godz. 17.30. W Pierwszą 

Sobotę miesiąca po Mszy św. wieczornej spotkanie wspólnot Żywego Różańca. 

 

2. Nabożeństwa Wielkopostne - W okresie Wielkiego Postu zachęcamy wiernych do 

uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach,  

w czasie, których rozważamy Mękę Pańską. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30 dla 

dzieci, a dla dorosłych i młodzieży o godz. 17.30. Gorzkie Żale dziś o godz. 17.15.  

W Polsce za udział w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi 

warunkami. 

 

3. Apel Jasnogórski – pierwszą sobotę marca zapraszamy na Apel maryjny, który 

będziemy przeżywać o godz. 21.00 przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

 

4. Z kalendarza liturgicznego – w środę będziemy przeżywać święto św. Kazimierza, 

królewicza. 

 

5. Adoracja Krzyża – z racji Wielkiego Postu we wszystkie piątki marca po Mszach św. 

o godz. 18.00 w naszym kościele będziemy przeżywali 30-minutowe adoracje Krzyża. 

Przez ten czas spędzony przed Krzyżem chcemy uwielbić Jezusa Chrystusa za Jego 

miłość. Adorację będą prowadziły poszczególne grupy naszej parafii. Na te modlitwę 

wszystkich serdecznie zapraszamy. 

 

 



 

 

6. Kwiaty do Grobu Pańskiego - Ofiary na kwiaty do Grobu Bożego można składać 

podczas Drogi Krzyżowej w piątki lub do puszki przy krzyżu adoracyjnym. Msza św.  

w inwencji ofiarodawców będzie sprawowana w Wigilie Paschalną w Wielką Sobotę.  

 

7. Praktyki diakońskie – W naszej wspólnocie parafialnej i klasztornej witamy  

o. diakona Łukasza Rombla, który będzie u nas odbywał praktyki diakońskie. Ojcu 

Łukaszowi życzymy dobrego i pożytecznego pobytu w naszej wspólnocie oraz dobrego 

przygotowania się do święceń kapłańskich. 

 

8. Jałmużna wielkopostna - W najbliższą niedzielę 8 marca po Mszach świętych od-

będzie się zbiórka ofiar do puszek na utrzymanie naszej Jadłodajni im. bł. Rafała Chy-

lińskiego. Będzie to nasza jałmużna wielkopostna. Za złożone ofiary już dziś składamy 

serdeczne Bóg zapłać. 

 

9. Konkurs – Nasza parafia tradycyjnie organizuje konkurs dla dzieci i dorosłych na 

najładniejszą i najwyższą palmę wielkanocną. Wystawa palm oraz rozwiązanie kon-

kursu odbędzie się w Niedzielę Palmową po Mszy św. o godz. 11.00.  

j 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszystkim ży-

czymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże. 

 

 


