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2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 13. 03. 2022
1. NIEDZIELA AD GENTES – dziś otaczamy szczególną życzliwością
polskich misjonarzy i misjonarki, rozsianych po całym świecie, i wspieramy
duchowo oraz materialnie liczne dzieła prowadzone przez misjonarzy.
Przy wyjściu z kościoła zbiórka ofiar do puszek na ten cel.
2. WIELKI POST: zapraszamy serdecznie do udziału w nabożeństwach
pasyjnych w naszym kościele:
 Gorzkie Żale z kazaniem dziś o g. 17.00
 Droga Krzyżowa w piątek: 8.30 i 17.30, 16.45 (dla dzieci), oraz 19.00 (dla
młodzieży)
 Ekstremalna Droga Krzyżowa dla mężczyzn – piątek o g. 19.00 –
spotkanie organizacyjne w poniedziałek o g. 19.00 w kawiarence
3. UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA Oblubieńca NMP, Patrona Kościoła –
Msza św. odpustowa w Domasławicach w sobotę 19 marca o g. 15.00.
4. KAPLICA ADORACJI NS – w dni powszednie w int. pokoju na Ukrainie
na rozpoczęcie adoracji o g. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego, w
poniedziałek, wtorek i środę różaniec o g. 17.20, a w czwartek Nieszpory o
g. 17.30. Poza tym adoracja w ciszy. Serdecznie zachęcamy!
5. GODZINA Z JEZUSEM – w środę po Mszy św. wieczornej wspólnotowe
wielbienie Pana Jezusa oraz wołanie o szczere nawrócenie wielu w swoim
miewaniu przyzwoitych katolików.
6. BIERZMOWANIE – próba generalna oraz spowiedź dla kandydatów,
rodziców i świadków w sobotę 19 marca o g. 14.00. W przyszłą niedzielę
natomiast wręczenie krzyży kandydatom podczas Mszy św. o g. 10.30.
7. POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY – dziękujemy serdecznie
Darczyńcom w imieniu naszych Gości za wszelki odruch dobroci serca!
Sytuacja wskazuje na to, że warto rozłożyć tę dobroć serca na dłuższy
dystans, więc zachowajmy potrzebny spokój i cierpliwość. Bóg zapłać!
8. WYSTRÓJ KOŚCIOŁA NA TRIDUUM PASCHALNE – tradycyjnie
można składać w zakrystii ofiary na kwiaty.
9. ŚPIEW PODCZAS TRIDUUM – s. Organistka zaprasza do Chóru osoby
pragnące śpiewać – próby we wtorek i w czwartek o g. 19.00 w salce.
 W Gościu Niedzielnym m.in.:
- Kolejna katecheza – dziś o grzechu chciwości…
- Byłem przybyszem a przyjęliście Mnie – o polskiej gościnności…
- O wojennych siostrach zakonnych, które zostały na Ukrainie…
 Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Jadwiga Biłous, lat 67, z ul. Portowej,
+ Helena Monka, lat 86, z ul. Wyspiańskiego.
+ Jarosław Struś, l. 59 z ul. Wyspiańskiego

Dobry Jezu…

