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1. Dzisiejsza niedziela nazywana niedzielą Ad gentes jest poświęcona modlitwie za misje i
misjonarzy. Przed kościołem zbiórka do puszek.
2. Dzisiaj obchodzimy Dzień Kobiet. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach,
polecając ich trud i życie Panu Bogu.
3. W poniedziałek spotkanie rodziców modlących się za swoje dzieci, a także żon za
mężów. Gromadzimy się o 19.15 w kościele. Będziemy przeżywali 5. rocznicę powstania tej
wspólnoty.
4. Zbiórka kandydatów na ministranta w piątek, wyjątkowo o godz. 15.15. Oaza dziecięca i
schola spotkanie ma w piątek, również wyjątkowo o godz. 15.15, zaś Oaza młodzieżowa w
piątek o godz. 17.00. Zapraszamy wszystkie nowe osoby, które chciałyby należeć do tych
wspólnot.
5. W piątek 7. rocznica wyboru papieża Franciszka. Pamiętajmy o tym w naszych
modlitwach.
6. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii od najbliższego czwartku do niedzieli głosi ks.
Krzysztof Irek z Sandomierza. Program na tablicy ogłoszeń, w internecie oraz do wzięcia ze
stolika między ławkami i w przedsionku. Msze Św. dla dorosłych w czwartek, piątek i sobotę o
godz. 6.30, 16.00 i 18.30. Nie ma Mszy o godz. 7.00, dlatego osoby, które zamówiły intencje na
7.00 prosimy o kontakt. W piątek, w ramach rekolekcji „Droga krzyżowa” dla uczniów będzie
przed południem, a dla dorosłych jak dotąd o godz. 17.45.
7. Prosimy, aby ofiary za zamówione Msze Św. składać najpóźniej przed ich rozpoczęciem.
8. Od 8 do 10 kwietnia organizowana jest pielgrzymka na Misterium Męki Pańskiej do
Kalwarii Zebrzydowskiej. Wyjazd o 6.00 sprzed Sanktuarium. Koszt 160 zł. Zapisy z zaliczką 50
zł w zakrystii do 5 kwietnia - konieczny pesel do ubezpieczenia.
9. 7 czerwca w Warszawie odbędzie się beatyfikacja Sługi Bożego kard. Stefana
Wyszyńskiego. Osoby, które chciałyby otrzymać bezpłatną kartę wstępu na to wydarzenie,
kartę parkingową dla samochodu osobowego lub zapisać się na wyjazd autokarem z naszej
Parafii (koszt 50 zł) zapraszamy do kancelarii najpóźniej do dnia 20 marca.
10. Dziękujemy za sprzątanie kościoła mieszkańcom bloku przy ul. 8 września 15 i za ofiary
na kwiaty: klatka pierwsza 160, a druga 170 zł. W tym tygodniu nadal prosimy ich o opiekę nad
naszą świątynią. Dziękujemy także za bezimienne ofiary 300, 150 i dwa razy 100 zł.
11. Potencjalnych dawców szpiku, zdrowe osoby w wieku 18-55 lat, zapraszamy w środę od
godz. 10.00 do 15.00 do LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza.
12. W minionym tygodniu do wieczności odeszli śp. Maria Pianowska i Zofia Ryszko.
Polecając je miłosierdziu Bożemu módlmy się: Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…
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