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1. Trwa czas Wielkiego Postu, nie zapominajmy, że jest on czasem powagi, pokuty i modlitwy. 

Dzisiejsza niedziela to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, dlatego ofiary 

złożone dzisiaj do puszek wystawionych w świątyni,  przeznaczone są na Dzieło Pomocy Misjom 

– Ad gentes. Gorąco dziękujemy za składane ofiary, poprzez które mamy udział w dziele misyjnym 

Kościoła. Pamiętajmy także w naszych modlitwach o ponad dwóch tysiącach polskich misjonarzy, 

którzy pracują w 99 krajach świata. Dziś o godz. 17
00

 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem 

pasyjnym. Podczas tego nabożeństwa polecimy się Najświętszemu Dzieciątku Jezus oraz odprawimy 

nowennę do św. Józefa. Msza św. o godz. 18
00

 w intencjach poleconych Boskiemu Dzieciątku 

Jezus, którego szczególnym znakiem jest kopia cudownej Figury Praskiego Dzieciątka Jezus.  
Pamiętajmy o tym naszym parafialnym Skarbie i korzystajmy z łask, którymi pragnie nas Zbawiciel 

obdarować. Dziękujemy serdecznie Panom z męskiego kwartetu Wyschyvanka, którzy przybyli 

do nas z Tarnopola na Ukrainie, za ubogacenie liturgii i nas pięknie wyśpiewanymi pieśniami 

podczas Mszy św. Po Mszy św. można będzie przy wyjściu ze świątyni złożyć okolicznościową 

ofiarę i nabyć płytę.  

2. Jutro po Mszy wieczornej zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów.  

3. We wtorek – 19.03. - Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP i Patrona Kościoła. Za 

przyczyną św. Józefa będziemy polecać Bogu w tym dniu szczególnie mężów i ojców. Msze św. jak 

w dzień powszedni. Na Mszę św. o godz. 18
00

 i spotkanie prosimy kandydatów do bierzmowania, 

którzy w dniu 29 maja przystąpią do Sakramentu Bierzmowania. Na to spotkanie prosimy 

także rodziców kandydatów, ponieważ chcemy przekazać istotne sprawy organizacyjne. 

Niestety jedna trzecia zapisanych kandydatów nie uczestniczy w spotkaniach formacyjnych, dlatego 

nie zostaną oni dopuszczeni w tym roku do Sakramentu Bierzmowania, a w przypadku 

późniejszych zgłoszeń będą odsyłani do Centrum Ewangelizacyjnego funkcjonującego przy parafii 

św. Barbary.  

4. W środę o godz. 17
00

 cotygodniowa adoracja. Na Mszę św. i spotkanie formacyjne prosimy 

kandydatów z VII i VIII klasy szkoły podstawowej. Po Mszy św. spotkanie POAK.  

5. W czwartek na Mszę św. i spotkanie prosimy kandydatów do bierzmowania z VI klasy szkoły 

podstawowej.  

6. W piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej, o godz. 16
30

 Droga Krzyżowa 

dla dzieci, na którą prosimy szczególnie dzieci przygotowujące się do I Komunii Św.  O godz. 

17
30

 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych. Stacyjna Droga Krzyżowa odbędzie się w ten 

piątek w parafii Miechocin. W piątek rozpoczniemy Triduum przed Dniem Świętości Życia.  

7. W sobotę o godz. 14
00 

spotkanie Grupy „Bogu-mili”. O godz. 9
00

 w parafii św. Barbary rozpocznie 

się Wielkopostny Dzień Skupienia dla Róż różańcowych. Zachęcamy do udziału.  

8. W przyszłą niedzielę przypada Narodowy Dzień Życia, a w poniedziałek uroczystość 

Zwiastowania Pańskiego, dlatego gorąco zachęcamy do podjęcia Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka 

Poczętego. Stosowne deklaracje przystąpienia do tego dzieła można zabrać sobie ze stolika za 

ławkami i wypełnione przynieść w dniu 25 marca na Mszę św. o godz. 18
00

.  

9. Przy obrazie Jezusa Miłosiernego znajduje się koszyczek, a w nim ponumerowane pisanki na 

których umieszczone są informacje o osobie i jej potrzebach. Taką pisankę można zabrać do domu, 

przygotować prezent i do Niedzieli Palmowej przynieść do kościoła oznaczając paczkę numerem.             

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z ks. Tomaszem.  

10. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP zaprasza niepracującą młodzież w wieku od 18 do 24 

lat do udziału w projekcie, w ramach którego można odbyć kurs zawodowy z uprawnieniami,                     

3 miesięczny staż ze stypendium stażowym oraz zajęcia z kreowania wizerunku. Udział w projekcie 

jest bezpłatny. Dokładne informacje na  ul. Moniuszki nr 20 i pod numerem telefonu 15 822 75 54. 

11. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja o organizowanej pielgrzymce Śladami św. Pawła 

Apostoła oraz na Bałkany. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z ofertą.  

12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 4  przy ul. Kochanowskiego, m. od 25 - 48 za pełniony dyżur 

porządkowy w świątyni i ofiarę 170 zł. Pracowało 8 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 

7
00

. W tym tygodniu prosimy o dyżur parafian z bloku nr 6 przy ul. Kochanowskiego,  m. od 1 – 24.                                                                                  

13. Zachęcamy do nabycia baranków wielkanocnych Caritas oraz prasy katolickiej. Jest nowy numer 

czasopisma dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”. Są także kartki świąteczne.  


