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1. Z kalendarza liturgicznego – w czwartek obchodzimy uroczystość św. Józefa, Ob-

lubieńca NMP, patrona Kościoła Powszechnego oraz rodzin, małżonków i dobrej śmierci. 
 

2. Adoracja – na czas trwania epidemii Zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza 

liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Informujemy, że w naszym 

kościele będą się odbywały całodzienne Adoracje Najświętszego Sakramentu. Ponadto  

w najbliższy czwartek o godz. 18.00 odbędzie Msza św. za wstawiennictwem patrona 

trudnych czasów św. Józefa o oddalenie epidemii. 
 

3. Rekolekcje – z polecenia Księdza Biskupa Wiesława Meringa tegoroczne rekolekcje 

wielkopostne zostają odwołane. W naszej parafii zostaje również odwołana Ekstremalna 

Droga Krzyżowa. 
 

4. Sakramenty - Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, 

nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania 

sakramentów świętych. Msze św. w naszym kościele będą sprawowane jak do tej pory. 

Spowiedź podczas każdej Mszy św. oraz o dni powszednie od godz. 17.30. 
 

5. 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 z kazaniem pasyjnym dziś 

o godz. 17.15. 
 

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. Jałmużna wielkopostna – w zeszłym tygodniu przeprowadziliśmy zbiórkę ofiar do 

puszek na utrzymanie naszej Jadłodajni im. bł. Rafała Chylińskiego. Na ten cel zebraliśmy 

2860 zł. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać. 

 

Zmarli - w ostatnim tygodniu odeszli do pana śp. Halina Lampowska lat 80 oraz Piotr 

Witkowski lat 61. Wieczny odpoczynek…. 
 

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

czymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże. 


