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1. Przypominamy, Ŝe dzisiaj, podobnie jak w kaŜdą niedzielę Wielkiego 
Postu o g. 17.oo odprawione będzie naboŜeństwo Gorzkich śali  
z kazaniem pasyjnym i procesją eucharystyczną. Ze względu na 
diecezjalne rekolekcje Akcji Katolickiej nie będzie wieczornej 
katechezy. 

 
2. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

We czwartek po Mszy św. o g. 18.oo adoracja Najświętszego 
sakramentu zakończona Apelem o g. 21.oo. W piątek i sobotę Msza 
św. wynagradzająca o g. 8.oo. Spowiedź w piątek od g. 7.3o rano i 
16.oo po południu. O g. 16.3o msza św. dla dzieci. Natomiast o g. 
18.oo będzie odprawiona Msza św. wspólna za śp. Heleny, 
Kazimierzów i Kazimiery. O g. 17.oo i 19.3o naboŜeństwo 
Drogi KrzyŜowej. 

 
3. W sobotę 3 marca Kapłani odwiedzać będą swoich chorych. Prosimy 

ich powiadomić.   
 

4. Przypominamy, Ŝe w najbliŜszą niedzielę rozpoczynamy 
rekolekcje wielkopostne, a w zasadzie renowację misji św. 
Porządek Mszy św. jak w kaŜdą niedzielę. O g. 9.3o i 16.oo 
Msza św. z kazaniem dla Rodziców i dzieci. Po sumie o g. 11.3o 
Kazanie dla Kółek RóŜańcowych. Program szczegółowy na następne 
dni podamy za tydzień. Chcemy go teŜ dostarczyć do kaŜdego domu 
wraz z gazetką parafialną. MoŜemy tylko dodać, Ŝe w czasie 
rekolekcji, dla tych którzy długo się uczą i pracują ostatnia Msza św. 
będzie odprawiona o g. 21.oo. 

 
5. W czwartą niedzielę Wielkiego Postu, czyli 18 marca  

o g. 13.oo będzie odprawiona w naszym kościele Msza św. 
transmitowana przez telewizję Polonia i program 3 TV. 
Dlatego nie będzie Mszy św. o g. 11.3o. Serdecznie zapraszamy juŜ 
dzisiaj do udziału w tej Mszy św. 

 
6. Po chórem są do nabycia nowe numery gazet i czasopism. Jest teŜ 

„Arka” z płytą CD zawierająca film o św. Joannie Beretta 
Molla. Do jej nabywania zachęcamy zwłaszcza osoby młodsze. Cena 
5 zł. 

 
7. Dyrekcja Szkoły im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach za naszym 

pośrednictwem informuje, Ŝe od 1 do 31 marca będą 
prowadzone w szkole zapisy dzieci do klasy I i „O”. BliŜsze 
szczegóły dla zainteresowanych moŜna znaleźć w gablocie przed 
kościołem lub sekretariacie szkoły.  

 
8. Zapowiedzi   


