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W drugą niedzielę Wielkiego Postu liturgia słowa zabiera nas na Górę Przemienienia,
byśmy mogli usłyszeć głos Ojca: “To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie”. Pośród
niepewności i lęku Bóg zaprasza nas do odnowienia wiary w moc słowa Chrystusa.
Jedynie ono może dać trwałą nadzieję i utwierdzić nasze kroki na drogach pokoju.

Kolekta dzisiejsza przeznaczona zostanie na potrzeby naszej parafii,
przed kościołem zbiórka na Fundusz Misyjny Ad Gentes.

____________________________________________

"Serdecznie zapraszamy na kolejny Wieczór Uwielbienia w Poniedziałek.
Początek Mszą Świętą o godzinie 18:00."
Wszystkich wiernych zapraszamy w każdy piątek na Drogę Krzyżową o godz. 17.15
/o 17.00 czytanie zalecek za zmarłych, które można składać w zakrystii/,
karteczki na zalecki na bocznej półce i z tyłu kościoła.
W niedzielę zapraszamy na Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym o godz. 16.15.
Przypominamy, że wierni, którzy odprawią pobożnie Drogę Krzyżową lub Gorzkie Żale
mogą zyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

W salkach są przyjmowane dary dla uchodźców z Ukrainy, od poniedziałku do piątku,
od 8.00 do 17.00. Potrzebne są: ubrania dla dzieci, przybory szkolne, (ubrania dla dorosłych
są już niepotrzebne), odżywki dla dzieci w puszkach, puszki żywnościowe, środki czystości,
środki opatrunkowe, leki przeciwbólowe, kamizelki kuloodporne. Dziękujemy za pomoc.

Nauki przed chrztem św. dla rodziców oraz rodziców chrzestnych, którzy chcą ochrzcić
swoje dzieci w marcu lub kwietniu w Piątek o godz. 19.00 w salce katechetycznej.

W sobotę Uroczystość św. Józefa, Msza św. w intencji żyjących i zmarłych imienników
św. Józefa o godz. 18.00. Po Mszy św. nabożeństwo do św. Józefa. Zapraszamy.

Nadzwyczajny Szafarz Komunii św. odwiedzi chorych w niedzielę 20 marca
od godz. 10.00. Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii.

W niedzielę 20 marca możliwość zaszczepienia się przeciw COVID 19,
w salce katechetycznej od 8.00 do 12.00.

Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona zostanie na potrzeby archidiecezji
na wsparcie domu Księży Emerytów i Sądu Metropolitalnego.

