
 

 

 

  

• spotkanie starszego rocznika kandydatów do Bierzmowania o 1630; 

• GORZKIE ŻALE z nauką pasyjną oraz procesją eucharystyczną o 1700; 

• spotkanie organizowane przez wspólnotę „Lectio Divina” nt. modlitwy Słowem Bożym 
o godzinie 1900 w sali w domu parafialnym. Serdecznie zapraszamy! 

 

  
➢ Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci ze Szkół Podstawowych nr 4, 6 i im. 

Noblistów Polskich w poniedziałek, wtorek i środę. Dzieci będą miały w te dni 
nauki w kościele o godzinie 800, 930, 1100 i 1230. 

➢ we wtorek – 13 marca – piąta rocznica wyboru papieża Franciszka: w naszych 
modlitwach pamiętajmy o Ojcu Świętym; 

➢ spotkanie Panów z Totus Tuus – w piątek 16 marca – po Mszy św. wieczornej i drodze 
krzyżowej. 

 

 Szkoła Podstawowa nr 4 zaprasza na swój dzień otwarty w najbliższą sobotę 17 marca. 
Szczególnie czekamy na kandydatów do klas pierwszych, czwartych i siódmych. Szczegóły na 
tablicy ogłoszeń. 

 

 

 w tym roku przypada 60-lecie obecności Sióstr Szensztackich na terenie naszej parafii, gdzie 
znajduje się główne Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Polsce. Z tej okazji za 
tydzień na Mszach Świętych będziemy gościć Siostry Szensztackie Wieczystej Adoracji, które od 
35 lat są strażniczkami tego sanktuarium. Siostry podzielą się z nami świadectwami mówiącymi 
o szczególnych łaskach płynących z tego miejsca, których doświadcza także nasza parafia. 
Natomiast po Mszach Świętych będzie możliwość wsparcia swoimi ofiarami rozpoczynającej się 
niebawem generalnej renowacji tego świętego miejsca; 

 na godzinę 1600 zapraszamy do kościoła Dzieci klas III, które w maju przystąpią do I 
Komunii św. oraz ich Rodziców na Mszę św. Po Mszy w ramach katechezy dla rodziców 
uczestniczymy w nabożeństwie pasyjnym Gorzkich Żali. 

 

 Za dwa tygodnie Niedziela Palmowa. Już dzisiaj ogłaszamy konkurs dla dzieci wraz z 
rodzicami, dziadkami i starszym rodzeństwem na najpiękniejszą, najbardziej oryginalną i 
pomysłową – wykonaną własnoręcznie i samodzielnie (!!!) – palmę wielkanocną. Z 
wykonanymi palmami przychodzimy w Niedzielę Palmową na Mszę św. o godzinie 1130, 
na której zostanie rozstrzygnięty konkurs i wręczenie nagród dla zwycięzców. Zapraszamy i 
zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. 

 

 Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, szczególnie tygodnika IDZIEMY! 

 W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Annę Koczyk i 
Jana Kurka. Wieczny odpoczynek… 


