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1. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 16.00. Kolekta z Gorzkich Żali
przeznaczona jest na kwiaty do Bożego Grobu. Wiernym składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
2. Na Mszę św. ku czci św. Kamila i Nowennę do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych
zapraszamy w środę 24 lutego br. o godz. 18.00. Również w najbliższą środę Kancelaria
Parafialna będzie nieczynna.
3. W czwartek 25 lutego br. o godz. 19.00 Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na nabożeństwo
uwielbienia.
4. W piątek 26 lutego br. po Mszy św. o godz. 8.00 i o godz. 17.00 odprawione zostanie
nabożeństwo Drogi Krzyżowej z wypominkami za Zmarłych. Wypominki przyjmuje
Kancelaria Parafialna.
5. W przyszłą niedzielę 28 lutego br. w westibulum naszego kościoła przeprowadzona zostanie
zbiórka ofiar na „Pomoc dzieciom Afryki”. Zbiórkę ogłasza Episkopat Polski.
6. Drodzy Parafianie i Wierni. Papież Franciszek obecny 2021 rok ustanowił Rokiem Świętego
Józefa. Z tej okazji w sobotę 13 marca br. nasza parafia udaje się z pielgrzymką do kościoła
św. Józefa w Zabrzu, którą Biskup Gliwicki ustanowił jako świątynię jubileuszową dla
naszego miasta. Pielgrzymka rozpocznie się o godz. 10.30 zbiórką przed kościołem św. Józefa.
W ramach pielgrzymki nasi pielgrzymi wezmą udział w konferencji o św. Józefie, w
modlitwach i Adoracji Najśw. Sakramentu oraz we Mszy św. połączonej z uzyskaniem
jubileuszowego odpustu zupełnego. Zakończenie pielgrzymki około godz. 13.00. Do
pielgrzymowania zapraszamy wszystkie duszpasterstwa naszej parafii, poczty sztandarowe
oraz naszych Parafian i Wiernych. Szczegółowy program pielgrzymki wywieszony jest w
westibulum naszego kościoła.
7. Wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu ogłaszamy w naszej parafii akcję pomocy świątecznej
dla najuboższych. Prosimy zgłaszać do Kancelarii Parafialnej osoby znajdujące się w trudnej
sytuacji materialnej lub korzystające z opieki społecznej. Chcemy zorganizować dla nich
paczki żywnościowe na Święta Wielkanocne. Dlatego przez cały Wielki Post Kancelaria
Parafialna przyjmuje artykuły żywnościowe oraz ofiary pieniężne na ten cel.
8. Przez cały marzec w naszym kościele odprawiane będą Msze św. ku czci św. Józefa. Intencje
przyjmuje Kancelaria Parafialna.
9. Parafian i wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, gdzie można nabyć
„Informator Parafialny”, prasę katolicką, cegiełki na Parafialny Fundusz Inwestycyjny oraz
różne dewocjonalia.

