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1. Przeżywamy w Kościele okres Wielkiego Postu. Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Męki 
Pańskiej. 

 Droga Krzyżowa – w piątek o godz. 17:00 ( dla dzieci ) i o godz. 18:30 dla dorosłych 
i młodzieży – szczególnie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania, 

 Gorzkie Żale – w niedzielę o godz. 17:00. 

Kazania pasyjne w tym roku wygłosi ks. kanonik Wojciech Maćkowiak. 
Przypominamy, że za pobożny udział w Gorzkich Żalach można uzyskać odpust 

zupełny. W każdy piątek Wielkiego Postu można także dostąpić łaski odpustu 
zupełnego za pobożne odmówienie przed wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego – po 

przyjęciu Komunii świętej – modlitwy: Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu. 
2. Młodzież z klasy VIII – kandydatów do sakramentu bierzmowania – zapraszamy na 

spotkanie katechetyczne z s. Anną we wtorek o godz. 18:00 w sali karmelitańskiej. 

Przypominamy rodzicom, że udział młodzieży w tym spotkaniu jest obowiązkowy. 
3. W najbliższą środę przypada 6. rocznica wyboru papieża Franciszka na Biskupa Rzymu. 

Pamiętajmy w modlitwie o Ojcu Świętym i jego posłudze. 

4. Ministrantów i kandydatów wraz z rodzicami zapraszamy w czwartek na Mszę św. o godz. 

18:00 i spotkanie w sali karmelitańskiej. 

5. W przyszłą niedzielę, 17 marca: 

 Spotkanie Wspólnoty Rodzin naszej parafii, o godz. 15:30 – rozpoczęcie w kościele 

wspólną modlitwą, potem spotkanie formacyjne przy kawie i herbacie. Szczególnie 
zapraszamy małżeństwa z małymi dziećmi, 

 Przed kościołem po liturgii – zbiórka do puszek na dzieło pomocy misyjnej Ad 

gentes, 

 Po Mszy św. o godz. 12:30 wyruszy z naszego kościoła kolejny Pokutny Marsz  
Różańcowy, zachęcamy do wspólnej modlitwy. 

6. Dzisiejsza składka jest przeznaczona na potrzeby remontowo – inwestycyjne naszej parafii. Bóg 

zapłać! za złożone ofiary. 

7. Rodziców młodzieży klas VII i VIII zapraszamy w poniedziałek, 25 marca, na Mszę św.  

o godz. 18:00 i spotkanie katechetyczne. Obecność wszystkich rodziców konieczna! 
8. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 82 ( ul. Krakowska 10 ) informuje, że trwają zapisy dzieci do 

oddziału przedszkolnego ( dzieci urodzone w 2013 i 2014 r. ) oraz do klasy 1 ( dzieci urodzone 

w 2012 roku ). Szczegółowe informacje – na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły. 

9. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego ( cena – 6 zł ). 

10. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności: śp. Eugeniusz 

Jędrzejczak. Wieczny odpoczynek… 

Ogłoszenia duszpasterskie 


