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Dzisiejsza niedziela zwana jest Niedzielą Radości (Laetare) zwiastuje połowę okresu 

przygotowania paschalnego do Wielkanocy. 
 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.00. Ofiary złożone w czasie tego nabożeństwa 

przeznaczone są na kwiaty do Bożego Grobu. 
 

W poniedziałek  o godz. 17.00 w domu katechetycznym, spotkanie Rodziny Radia Maryja.  
 

We wtorek (13 marca) – 5. Rocznica wyboru Papieża Franciszka. Pamiętajmy  

w modlitwach o Ojcu Świętym.  
 

Gimnazjalistów z klas II zapraszamy na spotkanie do salek katechetycznych we wtorek na 

godz. 16.30. 
 

Katecheza uzupełniająca dla dorosłych we wtorek o godz. 19.00. 
 

Msza św. szkolna w czwartek o godz. 16.30. Po Mszy św. Droga Krzyżowa dla dzieci. 
 

Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w czwartek o godz. 19.30 w domu 

katechetycznym. 
 

Na nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszamy w piątek o godz. 17.30. Wypominki za 

zmarłych można składać w zakrystii bądź w kancelarii parafialnej.  
 

Przed kościołem zbiórka do puszek na pomoc dla dzieci w Afryce (zgodnie z Instrukcją 

Episkopatu Polski).  
 

Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. oraz w sobotę od godziny 16.00. 
 

Dzisiaj kolekta na Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej w Rusinowicach. Za tydzień kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej 

parafii tzw. „kolekta specjalna”. Serdeczne „Bóg zapłać” za składane ofiary.   
 

Istnieje możliwość przekazania na nasz kościół 1% swojego podatku. Na formularzu należy 

wpisać: NR KRS 0000283966 cel szczegółowy Parafia 4.  
 

Rekolekcje Wielkopostne rozpoczniemy w V niedzielę Wielkiego Postu. Prosimy 

zarezerwować czas na udział w ćwiczeniach rekolekcyjnych. 
 

Spotkanie uczestników pielgrzymki „Perły Północy” w przyszłą niedzielę o godz. 18.00.  
 

Zapraszamy do udziału w pielgrzymce z ks. Danielem do Włoch. Koszt 2690 zł. i 90 euro. 

Termin 7-16.06.2018 r. W programie między innymi nawiedzenie grobu św. Ojca Pio i św. 

Jana Pawła II oraz sanktuarium św. Rity. Zapisy i szczegółowy plan w kancelarii. 
 

Przed kościołem i w kancelarii możemy nabywać świece CARITAS na stół wielkanocny. 
 

Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego. 



 


