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Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Dzisiaj jest składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. Za wszystkie ofiary złożone na tacę i przesłane na 
konto Parafii wielkie Bóg zapłać. 

Dzisiaj i jutro ostatnie dni Nowenny do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły: dzisiaj indywidualnie, jutro o godz. 
18.00. 

Modlitwę różaocową we wtorek przed wieczorną Mszą św. prowadzi Żywy Różaniec. 

O. Zbigniew w środę będzie obchodził swoje imieniny. Zapraszamy tego dnia na Mszę św. o godz. 18.30 
w Jego intencji. 

Konferencja w ramach 33. Dniowych Rekolekcji nt.: Poznanie Jezusa Chrystusa w środę po Mszy św. 
wieczornej. Zapraszamy. 

Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii od czwartku do niedzieli. Nauki rekolekcyjne wygłosi O. Daniel 
Biedniak OMI. W tygodniu Msze św. z naukami o godz. 8.00 i 18.30, w niedzielę według porządku niedzielnego. 
W czwartek będzie u nas Krzyż Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia 
Bożego. O godz. 18.00 nabożeostwo przy Krzyżu. A po Mszy spotkanie prowadzone przez członków 
Domowego Kościoła i możliwośd podpisania deklaracji o abstynencji. W piątek uroczyste Msze św. odpustowe 
ku czci św. Józefa. Szczególnie zapraszamy na godz. 18.30. W niedzielę zakooczenie rekolekcji. Tego dnia 
rozpocznie się też w Kościele Rok Rodziny. 

Prosimy o modlitwę za naszego rekolekcjonistę O. Daniela Biedniaka OMI i spowiedników. Okazja do 
spowiedzi św. jest w  tygodniu wieczorem i w niedzielę pół godziny przed każdą Mszą św. 

W ten piątek z racji uroczystości św. Józefa i odpustu parafialnego nie obowiązuje wstrzemięźliwośd od 
pokarmów mięsnych. 

Nabożeostwa wielkopostne. Droga Krzyżowa w piątki dla dzieci o godz. 17.00, dla młodzieży i dorosłych 
o godz. 17.45. Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 18.15. 

Poświęcenie świec dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. za tydzieo w niedzielę na Mszy św. 
o godz. 10.00. Rodzice świece kupują sami. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie formacyjne dla rodziców 
i dzieci. Obecnośd obowiązkowa. 

Krótkie spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w niedzielę za tydzieo po Mszy św. o godz. 12.00. 

Stowarzyszenie św. Eugeniusza przyjmuje dalej PIT-y do rozliczenia w środę od godz. 16.00 do godz. 18.00 oraz 
w sobotę od godz. 10.00 do godz. 12.00 w Przystani. Zapraszamy. 

Ekstremalna Droga Krzyżowa odbędzie się 26 marca. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 20.00 w kościele pw. św. 
Maksymiliana Kolbego. Koniec trasy w Myśliborzu. Zapisy oraz więcej informacji można uzyskad u o. Zbigniewa 
lub na oficjalnej stronie EDK. 

Przeżywamy Rok Świętego Józefa. W zakrystii można nabyd książkę pt. „Wszystko o świętym Józefie”. Cena 8 
zł. Można przyjśd i zobaczyd. Są też inne pojedyncze książki po 6 zł. 

Jałmużnę postną można składad do skarbony na filarze przy wyjściu z kościoła. Tak jak deszcz użyźnia ziemię 
i przynosi ona owoce, tak modlitwę i post trzeba użyźnid jałmużną postną i uczynkami miłosierdzia. Bez nich 
post i modlitwa usychają (św. Piotr Chryzolog). 

Caritasowe świece wielkanocne – paschaliki są do nabycia w zakrystii. Ofiara za świecę 15 zł. Można je też 
zanieśd po świętach na groby naszych bliskich zmarłych. 

Pomoc ubogim na Święta. Ze względów sanitarnych nie możemy zorganizowad śniadania wielkanocnego dla 
ubogich. Prosimy, aby w Niedzielę Palmową przynosid do kościoła paczki z gotowymi produktami spożywczymi, 
które w Wielkim Tygodniu rozdamy ubogim. Z góry Bóg zapład. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Niedzieli: Przemilczany Franciszek; Czy Maryja wiedziała..?; Boży 
Kustosz i dodatek - Obrazek ze św. Józefem. W Gościu Niedzielnym: Najtrudniejsza podróż papieża; 
Ekstremalna Droga Krzyżowa;  Wiele spojrzeo na krzyż oraz magnes z wizerunkiem św. Józefa. Jest też 
specjalne wydanie Gościa Extra po 9 zł poświęcone w całości św. Józefowi. 

Do wieczności odszedł: śp. Jarosław Kaminiczny.  Wieczny odpoczynek… 
 


