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1. W piątek o godz. 17:00 - nabożeństwo Drogi Krzyżowej a w niedzielę o
9:40 - Gorzkie Żale.
W piątek na Drogę Krzyżową w sposób szczególny zapraszam
kandydatów do bierzmowania oraz dzieci przygotowujące się do
Pierwszej Komunii Św.
W sobotę przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.
W niedzielę - za dwa tygodnie, rozpoczną się rekolekcje wielkopostne.

2. Msze Św. w dni powszednie – o godz. 8:00 oraz o 17:00. Jedynie w
środę Msza Św. będzie rano a w czwartek oraz w sobotę po południu.
Msze poranne będą w salce na plebanii a wieczorne w kościele.

3. Intencje Mszy Św.
- poniedziałek,

godz. 8:00 + Zofia BARAN /od uczestników pogrzebu/
godz. 17:00 + Zdzisław BIENIEK /od Józefa Karczmarz z rodziną/

- wtorek,
godz. 8:00 + Feliks ORKISZ (1 Msza Św. gregor.)
godz. 17:00 + Jadwiga KOCIĘCKA

- środa, godz. 8:00 + Feliks ORKISZ (2 Msza Św. gregor.)
- czwartek, godz. 17:00 + Feliks ORKISZ (3 Msza Św. gregor.)
- piątek,

godz. 8:00 + Feliks ORKISZ (4 Msza Św. gregor.)
godz. 17:00 + Jadwiga KACZMARCZYK

- sobota,
godz. 15:00 /we Fundacji/ + Feliks ORKISZ (5 Msza Św. gregor.)
godz. 17:00 + Wincenty, Irena i Zbigniew JABŁONOWSCY

w przyszłą niedzielę:
- godz. 8:00 + Franciszka/k./ PIOTROWSKA w 2 roczn. śm., Ryszard
DZIKI
- godz. 10:00 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla
Piotra CHRZANOWSKIEGO, z ok. Jego chrztu oraz dla jego Rodziców i
Chrzestnych
- godz. 16:00 + Jadwiga KACZMARCZYK

+ Feliks ORKISZ (6 Msza Św. gregor.) – poza Parafią

4. Dzisiaj przed kościołem odbywa się zbiórka ofiar na misje.

5. Dziękuję za sprzątanie kościoła oraz za przekazaną ofiarę. Następne
sprzątanie za dwa tygodnie.



6. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia „Gość Niedzielny”. Od dzisiaj do
ostatniej niedzieli marca można nabywać specjalne wydanie „Gościa”
poświęcone św. ojcu Pio. Cena – 10 zł.
W nim m. in.: - opowieść o rodzinie i Jego rodzinnej miejscowości;

- o tym, jak Ojciec Pio przeżywał Mszę Św.;
- o stygmatach, które nosił 50 lat;
- o cudach za Jego wstawiennictwem i ulubione modlitwy


