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Każda Eucharystia jest dla chrześcijanina doskonałą okazją do wzmocnienia
sił tak bardzo przydatnych w walce z pokusą. Podobnie jak Jezusowi
przebywającemu na Pustyni Judzkiej, tak i nam potrzeba wyciszenia oraz
modlitwy. Tylko w ten sposób nauczymy się dostrzegać w Chrystusie Syna
Bożego, trwać w przyjaźni z Nim i wzmacniać poczucie przynależności do Niego.
Pan, którego przyjmujemy w Komunii Świętej, jest gwarancją zwycięstwa.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona zostanie na jałmużnę postną na potrzeby charytatywne archidiecezji.

____________________________________________

We Wtorek na Mszy św. o godz. 18.00 błogosławienie krzyżyków i medalików
dzieciom pierwszokomunijnym.
W Piątek Droga Krzyżowa z udziałem dzieci i dla dzieci o godz. 17.15.
Wszystkie serdecznie zapraszamy.
W niedzielę zapraszamy na Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym o godz. 16.15.
które wygłosi w tym roku ks. Grzegorz Wieczorek.
Przypominamy, że wierni, którzy odprawią pobożnie Drogę Krzyżową oraz Gorzkie Żale
mogą zyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.
W Piątek spowiedź św. dla kl. VI, VII i VIII o godz. 17.15.
Na stolikach przy czasopismach są wyłożone nowe obrazki bł. Ks. Jana Machy z modlitwą
za jego wstawiennictwem. Zachęcamy do zabrania i modlitwy.

W tym roku przypada 135. rocznica urodzin św. Ojca Pio oraz 20. rocznica jego
kanonizacji przez Jana Pawła II. Z tej okazji redakcja przygotowała poświęcony
stygmatykowi z San Giovanni Rotondo numer “Gościa Exstra”. Do parafii trafi on
13 marca 2022r. Cena 10 zł.

Organizatorzy składają serdeczne "Bóg zapłać" wszystkim, którzy wzięli udział w transferze
miłosierdzia na rzecz Chrystusa cierpiącego w braciach z Aleppo.
Nasza parafia zebrała 1933 zł.
W niedzielę 13. przed mszami o 6.30, 8.30 i 10.30 będziemy odmawiać różaniec.

Z tyłu kościoła oraz na bocznej półce przy czasopismach znajdują się ulotki z nr KRS
na, który można przelać swój jeden procent podatku.

Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona zostanie na potrzeby naszej parafii
przed kościołem zbiórka na Fundusz Misyjny Ad Gentes.

