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1.
Dziękujemy s. Małgorzacie Kupeckiej – Urszulance – za przybliżenie nam postaci s. Urszuli
Ledóchowskiej.
2.

Dzisiaj o godz. 17:15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

3.
W dniu dzisiejszym przypada Dzień Modlitw, Ofiar i Postu w intencji polskich misjonarzy.
Przed kościołem zbiórka ofiar do puszek na potrzeby naszych polskich misjonarzy.
4.

W poniedziałek o godz. 17:15 modlitwy intronizacyjne do NSPJ.

5.

W środę rano i wieczorem nowenna do MBNP.

6.
W najbliższy czwartek po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu i nieszpory
prowadzone przez Grupę Modlitewną O.Pio.
7.
Także w czwartek przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Z tej okazji w
Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego o godz. 8:00 odbędzie się Msza Święta w intencji
Ojczyzny a po niej złożenie kwiatów pod pomnikiem Armii Krajowej.
8.
W piątek – I piątek miesiąca. Od godz. 16:00 okazja do spowiedzi św.
O godz. 17:00 i 18:00 Msze św. wotywne o NSPJ. Po wieczornej Mszy św. nabożeństwo do
Miłosierdzia Bożego.
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej: o 7.30 dla dorosłych, o 16.30 dla dzieci,
o 17.30 dla dorosłych i młodzieży.
9.
W sobotę po Mszy św. o godz. 7:00 nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Od godz.
8:00 odwiedzimy chorych z sakramentami świętymi.
10. Również w sobotę o godz. 15:00 w naszym kościele Msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych
i za Ojczyznę. Potem przemarsz na Rondo Rotmistrza Witolda Pileckiego.
11. W przyszłą niedzielę o godz. 8:30 spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca.
12. W przyszłą niedzielę (4 marca) po Mszy św. o godz. 13:00 zapraszamy rodziców dzieci
przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. na kolejne spotkanie organizacyjne przed
uroczystością (m.in. zebranie składek).
13. Zachęcamy do przynoszenia do kościoła produktów żywnościowych. Przy wyjściu można też
zabrać ze sobą skarbonki jałmużny wielkopostnej. Zebrane produkty i pieniądze zostaną przekazane
na świąteczną pomoc dla ubogich z naszej parafii. Potrzebujących prosimy o zapisy w Caritasie
(poniedziałki g. 17:00).
14. Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszego kościoła i prosimy

o dalszą pomoc.
15. Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego, Echa Janowa i Czasopisma Galilea.
Pielgrzymki i wyjazdy
10 marca organizowana jest jednodniowa pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w
Oborach. W programie: adoracja Najświętszego Sakramentu, Eucharystia, możliwość przyjęcia
szkaplerza oraz modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała z nałożeniem rąk kapłana.
W Wielkim Poście 23 i 24 marca zapraszamy na 2 dniową pielgrzymkę do Lichenia oraz do Górki
Klasztornej na Góreckie Misterium Meki Pańskiej, pokazujące sceny z ostatnich chwil życia
Chrystusa aż po śmierć na krzyżu.
W czerwcu organizowana jest tygodniowa pielgrzymka: Kotlina Jeleniogórska
i Karkonosze z jednodniowym pobytem w Pradze Czeskiej.
Informacje, program i zapisy w sklepiku parafialnym oraz u pana Marka.
W majówkę (od 30 kwietnia do 2 maja) zapraszamy na 3-dniową Jubileuszową Pielgrzymkę
śladami Świętych i po Sanktuariach nad Wisłą (Włocławek, Płock, Niepokalanów i Warszawa).
Informacje w zakrystii (u ks. Grzegorza) bądź w czwartek po wieczornej Mszy
u
przedstawicieli grupy o. Pio.
W wakacje pragniemy zorganizować tygodniowy spływ kajakowy dla Ojców
z Synami w dniach od 12 do 18 lipca 2018 r. Szczegóły i zapisy u ks. Krzysztofa.

Dni otwarte Szkół Salezjańskich w Rumi.
Szkoły Salezjańskie w Rumi serdecznie zapraszają w sobotę, 3 marca, w godz. 9:00-12:00 na Dzień
Otwartych Drzwi. W tym roku planowany jest nabór do kl. IV i VII nowej Salezjańskiej Szkoły
Podstawowej oraz do Liceum Ogólnokształcącego. Więcej informacji na plakatach i stronie
internetowej szkoły.

