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1. W poniedziałek 20 marca będziemy obchodzili Uroczystość św. Józefa Oblu-

bieńca NMP. Natomiast w środę 22 marca po Mszy Św. wieczornej zostanie od-

prawione nabożeństwo do św. Rity połączone z różańcem i poświęceniem róż. 

Na to nabożeństwo przynosimy róże – po poświeceniu jedną ofiarujemy św. Ri-

cie, pozostałe zabierzemy do domu oraz możemy je ofiarować osobom, które nie 

mogą uczestniczyć w tym nabożeństwie.  Przynosimy także prośby, które będą 

odczytane podczas różańca. Kartki z prośbami będzie można składać przed Mszą 

Św. do koszyka umieszczonego przed figurą św. Rity. 

2.  W sobotę 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Najświętszej 

Marii Panny. Podczas Mszy Św. wieczornej będzie możliwość rozpoczęcia Du-

chowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jest to modlitewne zobowiązanie, podjęte 

przez konkretną osobę w intencji jednego dziecka zagrożonego zabiciem w ło-

nie matki. Przez dziewięć miesięcy, osoba podejmująca Duchową Adopcję 

ogarnia modlitwą dziecko i jego rodziców, prosząc Boga o szczęśliwe jego na-

rodzenie. Na modlitwę Duchowej Adopcji składa się jeden dziesiątek Różańca 

Świętego, codzienna modlitwa oraz dodatkowa dowolna ofiara czy wyrzecze-

nie. Po tej Mszy św. odbędzie się spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca i wy-

miana tajemnic różańcowych.  

3. Również w sobotę 25 marca o godz. 17.40 odprawimy nabożeństwo do Maryi 

Królowej Pokoju. Nabożeństwa te odbywają się każdego 25 dnia miesiąca. 

4. W piątą niedzielę Wielkiego Postu 26 marca rozpoczniemy parafialne rekolek-

cje wielkopostne. W tym roku poprowadzi je o. Rafał Kystyanc z klasztoru Misjo-

narzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu. Msze Św. z kazaniem 

będą sprawowane w poniedziałek i wtorek o godz. 10.00, 16.30 dla dzieci i o 

godz. 18.00. We wtorek podczas Mszy Św. o godz. 10.00 udzielimy sakramentu 

namaszczenia chorych. Dniem spowiedzi będzie wtorek, sakrament spowiedzi 



 

będzie sprawowany pół godz. przed każdą Mszą Św.  Prosimy o skorzystanie ze 

spowiedzi w tym czasie poza Eucharystią. Szczegółowy program rekolekcji znaj-

duje się na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła oraz na stronie internetowej 

naszej parafii. 

5. Ofiary na kwiaty do Grobu Bożego można składać na tacę podczas Drogi 

Krzyżowej w piątki lub do puszki przy krzyżu adoracyjnym. W intencji  

ofiarodawców będzie odprawiona Msza Święta Rezurekcyjna.  

6. Nasza parafia tradycyjnie organizuje konkurs dla dzieci i dorosłych na najład-

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

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

7. W ubiegłą niedzielę taca była przeznaczona na spłatę wkładu własnego do 

dotacji otrzymanej na odwodnienie fundamentów naszego kościoła. Na ten cel 

zebraliśmy 9520 zł. za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.  

8. Dzieło Ewangelizacji Ubogich i Strapionych prosi wiernych o zbiórkę niepotrzebnych 

świec na pomoc w ewangelizacji dla osób potrzebujących. Szczegółowe informacje na 

temat tej działalności znajdują się na stronie www.apostolowiemilości.pl. Świece można 

zostawiać w przedsionku kościoła.   

9. W dniu dzisiejszym po Mszy Św. wieczornej odbędzie się spotkanie 

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Serdecznie zapraszamy również nowe 

osoby, które chciałyby podążać drogą wiary w duchu św. Franciszka z Asyżu.  

10. W przedsionku  kościoła można nabyć baranki wielkanocne Caritas z białej 

czekolady w cenie 10 zł.  

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

http://www.apostolowiemilości.pl/

