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1. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 16.00. Kolekta z Gorzkich Żali
przeznaczona jest na kwiaty do Bożego Grobu. Za każdą ofiarę złożoną na ten cel składamy
wiernym serdeczne „Bóg zapłać”
2. Dziś również w naszej parafii rozpoczęły się Misje Święte, które przez cały najbliższy
tydzień poprowadzą Ojcowie Bernardyni. W poniedziałek 6 marca br. po Mszy św. o godz.
10.00 zapraszamy chorych i starszych na poczęstunek do salki katechetycznej pod
kościołem. W tym dniu również odbędą się Misyjne odwiedziny chorych zgłoszonych w
Kancelarii Parafialnej. Ojcowie Misjonarze odwiedzą chorych w godz. od 11.30 do 15.00.
We wtorek 7 marca br. po Mszy św. o godz. 18.30 przy placu kościelnym podstawiony
będzie autobus, który zawiezie naszych wiernych na cmentarz św. Michała przy ul. Pokoju
w Zabrzu. Na cmentarzu odprawione zostanie nabożeństwo za Zmarłych, a po nim wrócimy
do kościoła na Apel Jasnogórski. Wiernych prosimy zabrać ze sobą znicze. Małżeństwa
naszej parafii zapraszamy w piątek 9 marca br. na Mszę św. o godz. 18.00 połączoną z
odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich i wręczeniem pamiątek ślubowania. Naszych
Parafian i Wiernych prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na udział w Misjach Świętych.
Szczegółowy plan Misji wywieszony jest w westibulum kościoła i na folderach.
3. Z racji Misji Świętych w środę 7 marca br. Nowenny do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych
nie będzie. Natomiast w czwartek 8 marca br. o godz. 16.30 odprawiona zostanie Msza św.
W tym dniu spotkania Grupy Dodatkowej nie będzie. Również w czwartek o godz. 18.00
odprawimy Mszę św. z intencji kobiet naszej parafii z okazji ich święta.
4. W piątek 9 marca br. po Mszy św. o godz. 8.00 i o 17.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z
wypominkami za Zmarłych. Wypominki przyjmuje Kancelaria Parafialna.
5. W przyszłą niedzielę 11 marca br. zakończenie Misji Świętych na wszystkich Mszach św. W
tym dniu kolekta przeznaczona będzie na potrzeby misjonarzy i dzieła misyjne prowadzone
przez Zakon OO. Bernardynów. Za złożone ofiary na ten cel już dziś składamy wiernym
serdeczne „Bóg zapłać”.
6. Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się we wtorek 20 marca br. w
kościele o godz. 18.30
7. Dzieci i dorosłych zachęcamy do jałmużny wielkopostnej. Z tej okazji w naszym kościele
wystawione są Skarbonki „Caritas”, które można sobie wziąć do domu i składać do nich
swoje ofiary wielkopostne, a w Niedzielę Palmową przynieść je do kościoła. Ofiary ze
skarbonek zostaną przeznaczone na działalność „Caritas” diecezji gliwickiej.
8. Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje na Msze św. ku czci św. Józefa w intencjach
poleconych odprawiane przez cały miesiąc marzec.

