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Kalendarz liturgiczny: 

poniedziałek - Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. 

 

Rozpoczynamy Rekolekcje Parafialne, które prowadzi ks. Paweł Popielnicki. Na         

każdej Mszy św. nauka rekolekcyjna. O g.15.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, po nim             

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży o g.18.00. 

Poniedziałek 19 MARCA 2018 
godz.   800  -  Msza św. z kazaniem dla wszystkich 
godz. 1800  -  Msza św. z kazaniem dla wszystkich 
godz. 1930  -  Nauka rekolekcyjna dla młodzieży 
 Wtorek 20 MARCA 2018  DZIEŃ SPOWIEDZI ŚW. 

 (od godz.700 do 800 i od godz. 1600 do 1800) 
godz.   800  -  Msza św. z kazaniem dla wszystkich 
godz. 1800  -  Msza św. z kazaniem dla wszystkich 
godz. 1930  -  Msza św. z kazaniem dla młodzieży 
Środa  21 MARCA 2018  
godz.   800  -  Msza św.  dla CHORYCH z kazaniem  

                  (udzielenie sakramentu chorych) 
godz. 1800  -  Msza św. z kazaniem dla wszystkich 
 

Na Mszy św. o g.9.00 poświęcenie nowego krzyża procesyjnego, który na stałe zagości             

w prezbiterium naszej świątyni obok ołtarza. 

Przed naszą świątynią Kiermasz Świąteczny w g. 8.00 - 17.30. Wyroby wykonano            

ręcznie w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Cechowej 142. Dochód zostanie           

przeznaczony na wycieczkę uczestników Warsztatów. 
 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o g.17.00 dla dzieci, o g.17.30 dla młodzieży             

i dorosłych. 

W Niedzielę Palmową o g.11.00 uroczyste błogosławieństwo palm i procesja. Po Mszy            

św. zapraszamy na muzyczne Misterium Paschalne w wykonaniu młodzieży naszej Parafii. 

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na warsztaty robienia palm w sobotę            

o g.15.30 do salek parafialnych. Najładniejsze własnoręcznie wykonane palmy nagrodzimy          

w niedzielę po Mszy św. o g.11.00. 

Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary na kwiaty do Bożego Grobu mieszkańcom           

ulic:Obronna,Czajna,Przewiewna,Ks.Fr.Dzwigońskiego,Podwórkowa,Zyndrama z Maszkowic,   

Powały z Taczewa,Rżącka,Łamana,Niebieska,Widnokrąg,Cechowa od szkoły do kościoła.       

Bóg zapłać Paniom, które podjęły się zbiórki tych ofiar. 

 
Stworzone przez www.blizejparafii.pl 

http://www.blizejparafii.pl/
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Bóg zapłać za ofiary złożone w minioną niedzielę na potrzeby Parafii. Zebrano kwotę 

9.090 zł. 

Zachęcamy do pomocy najbiedniejszym rodzinom naszej Parafii, którym przekazujemy         

pomoc korzystając z ofiar złożonych do puszki przy wyjściu z kościoła. 

 

Intencje pogrzebowe: 

wtorek g.7.00 + Henryk Myrek 

czwartek g.7.00 + Henryk Myrek 

piątek g.7.00 + Henryk Myrek 

sobota g.7.00 + Beata Kolegowicz 
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