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1. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej diakona Marcina z WSD w Paradyżu.
Diakonowi życzymy wielu Łask Bożych pośród nas.
2. Msza św. inicjacyjna dla dzieci kl. III oraz ich rodziców dzisiaj o godz. 1500.
3. Dzisiaj po Eucharystii o godz. 1800 koncert pieśni pasyjnych w wykonaniu chórów z Białorusi.
4. Caritas naszej diecezji rozprowadza świec na stół wielkanocny. Cena świecy 15 zł, a dochód
jest przeznaczony na wsparcie rodzin w Syrii.
5. Serdecznie zapraszamy na Nabożeństwa Wielkopostne. W piątki Droga Krzyżowa dla
dzieci o godz. 1630, dla dorosłych o godz. 1730, a dla młodzieży o godz. 1900. Gorzkie Żale z
kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 1715. Po nabożeństwie zbiórka do puszek na kwiaty
do Grobu Pańskiego.
6. Ogłaszamy konkurs na największą i najpiękniejszą palmę wielkanocną.
7. Parafia św. Jana Chrzciciela zaprasza na Triduum przed Wigilią Zesłania Ducha Świętego.
Katechezy będą się odbywać dniach 16 marca, 19 kwietnia, 11 maja o godz. 1915.
8. W sobotę 17 marca br. w Zielonej Górze odbędzie się Inauguracja I Synodu Diecezji
Zielonogórsko - Gorzowskiej. O godz. 1030 w Kościele św. Józefa rozpocznie sie spotkanie
modlitewno - formacyjne, a następnie o godz. 1400 wyruszy procesja liturgiczna do Kościoła
Świętego Ducha, gdzie będzie sprawowana Eucharystia. W procesji będzie również niesiony
nasz Relikwiarz Pierwszych Męczenników Polski. Biskup Diecezjalny Tadeusz Lityński
zachęca nas do licznego udziału.
9. Międzyrzecki Ośrodek Kultury zaprasza w najbliższą sobotę na KIERMASZ WIELKANOCNY,
który odbędzie się w hali kina MOK od godz. 1000 do 1600.
10. Ks. Proboszcz parafii w Kęszycy Leśnej wraz z parafianami zaprasza na Misterium Męki
Pańskiej w dniu 17 marca br. o godz. 1800.
11. Taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na budowę naszego Sanktuarium.
12. Rozpoczęły się już zapisy na EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA, można to uczynić
wchodząc na stronę www.edk.org.pl

