
1. Dzisiejszej niedzieli: 

 polecamy Gościa Niedzielnego, a w nim przeczytamy między innymi o tym, dlaczego Kościół 

nie może udzielać Komunii osobom rozwiedzionym żyjącym w powtórnych związkach; dla 

dzieci jest Mały Gość Niedzielny,    

 przy drzwiach kościoła zbiórka do puszek na Kościelny Fundusz Misyjny „Ad Gentes”,  

 o godz. 17.00 Gorzkie żale i zmiana tajemnic różańcowych.   

 

2. Poniedziałek: 

 o godz. 18.00 Roczna Msza św. Wypominkowa,  

 o godz. 19.00 w auli Domu Katolickiego rozpocznie się nowa seria nauk przedmałżeńskich.  

 o godz. 19.00 w Domu Katolickim próba chóru; zachęcamy także nowe osoby chcące włączyć 

się do śpiewów w Wielkim Tygodniu.  

 

3. We wtorek o godz. 19.00 spotkanie Rady Parafialnej; rozpoczęcie w kościele.  

 

4. W środę święto św. Kazimierza Królewicza.  

 

5. I czwartek: 

 do godz. 9.30 adoracja Najświętszego Sakramentu, 

 o godz. 17.30 Godzina święta. 

 

6. I piątek:  

 o godz. 8.30 i 17.30 Droga Krzyżowa, 

 o godz. 16.00 Sakrament pokuty dla dzieci, a o godz. 16.30 Msza św. szkolna, 

 o godz. 19.00 nabożeństwo–celebracja dla III klas gimnazjalnych w ramach przygotowania do 

Bierzmowania.  

 

7. I sobota: 

 od godz. 7.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, a o godz. 8.00 Msza św. do Niepokalanego 

Serca NMP wynagradzająca za popełnione grzechy,  

 od godz. 8.30 odwiedziny chorych przez ks. Andrzeja i ks. Dawida. 

 

8. Najbliższa niedziela /8.03./: 

 o godz. 10.00 Msza św. w intencji Kobiet. 

 

9. OO. Franciszkanie z Prudnika Lasu zapraszają: 

 na Wieczór Biblijny – we wtorek o godz. 17.45; Temat: Księga Hioba – Bóg obecny w 

cierpieniu,  

 na filmotekę – w środę o godz. 17.45 – film o św. O. Pio, cz. I, 

 na Prudnicką szkołę wiary - w piątek o godz. 17.45; Temat:  

 

Pomódlmy się za naszych zmarłych: 

  + Józefa Sorokowska l.94, Władysław Sadlej l.86, Antoni Górniak l.70, Jan Piotr Wilk l.65, 

Tadeusz Doskocz l.59, Roman Wróblewski l.67. 

Wieczny odpoczynek racz wiernym zmarłym dać, Panie...  

 


