
  

 ▪ W dzisiejszą niedzielę przypada Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjona-
rzami, tzw. Niedziela «Ad gentes», w tym roku przeżywana pod hasłem: «Eucha-
rystia i misje». Wyrazem wsparcia misji jest organizowana w kościołach w Polsce 
zbiórka ofiar składanych po Mszach św.

 ▪ Dzisiaj o godz. 17.15 zapraszam jeszcze bardzo gorąco do udziału w tradycyjnym 
nabożeństwie wielkopostnym Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na spotkanie grupy formacyjnej wyjeżdżającej 
w sierpniu do Doliny Kłodzkiej, które odbędzie się w czwartek (12 marca) o godz. 
16.30 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego (sala św. Antoniego).

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Przed Mszą św. o godz. 17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie kandydatów 
do grona ministrantów. 
Po Mszy św. o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci, które przygo-
towują się i pragną przystąpić do Pierwszej Komunii św. w trzecią niedzielę maja 
br. w naszym kościele. 

 ▪ W piątek o godz. 17.15 bardzo gorąco zachęcam do udziału w wielkopostnym na-
bożeństwie Droga krzyżowa. 

 ▪ Również w piątek o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie biblijne, na które zapra-
szam wszystkich chcących lepiej poznać Biblię, a zwłaszcza tworzące się grono 
chętnych do czytania słowa Bożego podczas liturgii. 

 ▪ W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na comiesięczne spo-
tkanie nazwane „kawa z księdzem”. Tym razem gościem specjalnym spotkania bę-
dzie ks. Wojciech Lippa (teolog i historyk sztuki), który wygłosi prelekcję na temat 
sztuki pasyjnej na przykładzie obrazu Rogiera van der Weydena „Zdjęcie z krzyża”.

 ▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w przyszłą niedzielę – będzie przeznaczona na 
przebudowę i remont części naszych obiektów parafialnych przeznaczonych na dom 
dziennego pobytu dla seniorów. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary oraz za ko-
lejny tydzień ciężkiej pracy we wspomnianym domu dla seniorów. 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Wincen-
tego Kucharczyka, lat 84, z ul. Żyrowskiej (pogrzeb odbył się w piątek). Wieczny 
odpoczynek racz Mu dać Panie…
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