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1.  Dziś niedziela LAETARE – radości. Stąd w liturgii kolor różowy.  

2.  Bóg zapłać za ofiary w kopertach z ubiegłej niedzieli i te przesyłane na konto z 

przeznaczeniem na wyposażenie kaplicy cmentarnej. Chłodnia już zamówiona. 

Czekamy na realizację zamówienia. Około 3 miesiące.  
3.  We środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Proszę Różę Niepokalanego Poczęcia 

NMP pani Teresy Belniak o czynne włączenie się do modlitwy. 
4.  W najbliższy piątek o 17.00 Droga Krzyżowa, a po niej Msza św. Natomiast na godz. 

20.00 zapraszam na wieczór modlitewny wszystkich, którzy pragną trochę oderwać się 

od szarej rzeczywistości i wspólnie pomodlić. Rozpoczniemy o 20.00 Drogą Krzyżową, po 

której będzie krótkie, ale bardzo bogate w treść i aranżacje czuwanie ku czci św. Józefa. 

To czuwanie przygotowała młodzież z KSM-u, za co już dziś pragnę im serdecznie 

podziękować. Nie pozostaje mi więc nic innego jak zaprosić na Drogę Krzyżową i 

czuwanie zwłaszcza młodzież. Swoją obecnością najlepiej docenimy pracę, jaką nasz 

KMS wkłada, by takie nabożeństwa przygotować. 
5.  W przyszłą niedzielę młodzież z KSM-u w związku z uroczystością św. Józefa, będzie 

rozprowadzać smaczne, zrobione własnoręcznie ciasteczka, do których dołączone będą 

modlitwy do św. Józefa. Zachęcamy już dziś do osłodzenia sobie nimi życia. Dochód ze 

sprzedaży zasili środki materialne naszego KSM-u.   
6.  Dziękuję grupie sprzątającej, która w ubiegłym tygodniu złożyła ofiarę pieniężną 550 zł. 

Bóg zapłać. Sprzątaniem zajęła się jak ostatnio wynajęta osoba. W tym tygodniu do 

sprzątania prosimy kolejne osoby z Głębokiej. Sprzątanie w piątek wieczorem po Mszy 

św.   
7.  Zachęcamy do czytania prasy religijnej, która znajduje się z tyłu na stoliku - za ławkami. 

Prasę można za darmo zabierać do domów i czytać.  
8.  Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka organizuje Tydzień Modlitw o 

Ochronę Życia w dniach 19-25 marca b.r. W trakcie kolejnych siedmiu dni będą 

polecane szczegółowe intencje za chore w okresie prenatalnym dzieci, ich rodziny, 

personel medyczny, polityków i ludzi mediów. Więcej na ten temat na stronie internetowej 

www.zazyciem.pro-life.pl.  
9.  Ogłoszenie o kontenerach na cmentarzu i parkowaniu wzdłuż drogi.  

10.  OGŁOSZENIE WÓTA GMINY SKOŁYSZYN (osobny załącznik) 
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