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Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 
Dzisiaj jest składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. Za wszystkie ofiary 
złożone teraz na tacę i przesłane na konto Parafii wielkie Bóg zapład. 
Modlitwa różaocowa w intencji Ukrainy, ze względu na przygotowania i próby przed 
bierzmowaniem, będzie od poniedziałku do czwartku o godz. 18.00: wystawienie 
Najświętszego Sakramentu, różaniec, suplikacja i błogosławieostwo. W piątek będzie 
Droga krzyżowa, w sobotę odpust i wizytacja. 

Nabożeostwa wielkopostne. Droga Krzyżowa w piątki; dla dzieci  o godz. 17.00, dla 
młodzieży i  dorosłych o godz. 18.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą 
niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18.15. 
Odpust parafialny ku czci św. Józefa, patrona naszej Parafii, przypada w sobotę. 
Mszę św. będą o godz. 9.00 i o godz. 18.00 z udzieleniem sakramentu bierzmowania. 
Kazania wygłosi ks. bp Paweł Socha. Zapraszam do licznego uczestnictwa. 
Wizytacja kanoniczna przypada również w sobotę. Program: godz. 11.00 – spotkanie 
ze Stowarzyszeniem Św. Eugeniusza w siedzibie Stowarzyszenia, godz. 16.00 – 
spotkanie w kościele z grupami parafialnymi (proszę o obecnośd wszystkich członków 
z każdej wspólnoty), 17.15 – spotkanie z młodzieżą (kandydaci do bierzmowania, 
Niniwa i ministranci) w kościele (proszę o obecnośd wszystkich członków z każdej tej 
wspólnoty). 
Biuro parafialne w sobotę z powodu odpustu i wizytacji będzie nieczynne. 
Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii będą od niedzieli 27 marca do środy 30. 
Stowarzyszenie św. Eugeniusza przyjmuje PIT-y do rozliczenia w środę od godz. 16.00 
do godz. 18.00. W tym tygodniu w sobotę nie będzie przyjmowania PIT-ów do 
rozliczenia ze względu na wizytację i odpust. 
Jałmużnę postną można składad do skarbony na filarze przy wyjściu z kościoła. 
Biuletyn „Tydzieo Modlitw o Ochronę Życia” będący nowenną przed Uroczystością 
Zwiastowania Paoskiego i Dniem Adopcji Dziecka Poczętego jest na stoliku pod 
chórem. Są to egzemplarze gratisowe. 
Jest jeszcze nowy numer „Oblackiego Echa”. To dobra lektura na Wielki Post. 
Rozwiązanie konkursu dla dzieci z „Oblackiego Echa” będzie w niedzielę za tydzieo na 
Mszy św. o godz. 10.00. 
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Niedzieli: 9. rocznica wyboru papieża 
Franciszka; Skazani na misje; Rycerz Grobu Pana; Zadma bez tajemnic. W Gościu 
Niedzielnym: Gdzie skarb twój – grzech chciwości; Twarde łzy Matki Boskiej;  Dzieci 
z Ukrainy. Jest też Gośd Extra poświęcony św. Ojcu Pio po 10 zł. 
Do wieczności odszedł: śp. Donat Machała.  Wieczny odpoczynek… 
 


