
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW OD 20.03 DO 26.03.2023.
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „LAETARE” – 19.03.2023.8:00 Za ++ Rozalię i Antoniego Łyczków.10:00 Za + męża Leona Tomalę.14:00 Gorzkie Żale.

PONIEDZIAŁEK – 20.03.2023; św. Józefa, OblubieńcaNMP (uroczystość).18:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
WTOREK – 21.03.2023.8:00 Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Czogalików, pokrewieństwoi dusze w czyśćcu cierpiące.
ŚRODA – 22.03.2023.8:00 Za + Adelajdę Kalus – od sąsiadów i parafian.18:00 Za + męża Andrzeja Franosza w 30. dzień po śmierci.
CZWARTEK – 23.03.2023.17:00 Adoracja.18:00 Za + Jerzego i Krystynę Borszcz.
PIĄTEK – 24.03.2023.15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.17:00 Szkolna. Za + Irenę Miensopust w 1. rocznicę śmierci.Droga Krzyżowa ulicami Babic.
SOBOTA – 25.03.2023; Zwiastowanie Pańskie (uroczystość).DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA.8:00 W intencji rodziny Katarzyny i Patryka Gruszków.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 26.03.2023.8:00 Za ++ rodziców Jarzombek – Gorki, poległego ojca Edmunda.10:00 W intencji Zygmunta Broży z okazji 60. rocznicy urodzin.14:00 Gorzkie Żale.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.

1. W poniedziałek (20.03) uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Jest onaprzeniesiona na jutro ze względu na Niedzielę Wielkiego Postu.
2. Zapraszam do udziału w Gorzkich Żalach dzisiaj o 14:00, natomiastw piątek na Koronkę do Miłosierdzia Bożego o 15:00.

3. Na zebranie Koła Caritas zapraszam we wtorek (21 marca)na godzinę 18:00 do Domu Parafialnego.
4. W piątek odbędzie się Droga Krzyżowa ulicami Babic. W związku z tymMsza św. szkolna będzie o godz. 17:00, a po Eucharystii wyruszymyna Drogą Krzyżową.
5. W piątek (25.03) będziemy obchodzili uroczystość ZwiastowaniaPańskiego. Ten dzień jest również przeżywany, jako Dzień ŚwiętościŻycia. Zachęcam do podjęcia w tym dniu Duchowej Adopcji DzieckaPoczętego, czyli codziennej modlitwy przez 9 miesięcy w intencjinienarodzonych dzieci, których życie jest zagrożone. Na Mszy św. będziemożliwość podjęcia Duchowej Adopcji. Z tyłu kościoła są deklaracje,z których można skorzystać.
6. Zachęcam, by każdego dnia do 25.03 włączyć się do modlitwyo ochronę życia. W kościele modlimy się: dzisiaj na Gorzkich Żalach,a w dni powszednie po Mszach św. W czasie, gdy tak mocno podważanejest prawo każdego do życia, a nawet zwykła prawda o początku ludzkiegożycia, nie do przeceniania jest modlitwa w tej intencji.
7. Od przyszłej niedzieli do środy (26-29.03) będziemy przeżywaliParafialne Rekolekcje Wielkopostne. Nauki stanowe będą: dla młodzieży -w niedzielę po o godz. 15:00 (w kościele), dla mężczyzn – w poniedziałek o19:00, dla kobiet – we wtorek o 19:00. Jest też bardziej szczegółowy planrekolekcji (w gablotce i w internecie). We wtorek (28.03) od godz. 9:00ksiądz rekolekcjonista odwiedzi chorych z posługa sakramentalną – możnaich zgłaszać w zakrystii.
8. Spotkanie rodziców dzieci komunijnych w przyszłą niedzielę o 15:00w Domu Parafialnym.
9. Próba chóru w piątek o 19:30, próba scholi – w sobotę o 10:00.
10. Dziękuję za przygotowanie kościoła na niedzielę. W tym tygodniupracowały panie: Katarzyna Pazurek, Urszula Stroka, Elżbieta Bytomskai Michaela Brauner
11. W przyszłą niedzielę ukaże się specjalny numer „Gość Extra” (14 zł)poświęcony relikwiom męki Pańskiej (Całun Turyński, chusta z Manopello,korona cierniowa i in.).


