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1. W tym tygodniu wypada  I czwartek , I piątek , I sobota i I niedziela marca 

–   I czwartek 

                   16.30  –   17.30.  –  Godzina św. 

                   17.30 –Msza św. za kapł. i o nowe powołania kapł. i zak. 

–   I piątek   – 

                   16.30  – 17.00 -  Spowiedź pierwszopiątkowa. 

                   17.00  ---Msza św. za dusze w czyśću cierpiące . 

                   17.30  –  Droga Krzyżowa 

–   I sobota 

                     8.00  --- Msza św. o zwycięstwo Niep. Serca NMP w świecie. 

                                   Po Mszy św. -  nabożeństwo pierwszej soboty. 

 –  I Niedziela – Niedziela adoracyjna 

                   15.00 –  Koronka do Bożego Miłosierdzia 

                   16.30 -   NabożeństwoGorzkich Żali 

                             17.00   – Msza św  w int. Rodziny Różańcowej. 

                                            Po Mszy św. –  spotkanie formacyjne 

 

2. Intencja różańcowa na marzec - O dobre przeżycie Rekolekcji 

                                                   wielkopostnych i dobrą spowiedź wielkanocną. 

 

3. W IV niedzielę Wielkiego Postu  - 14.03. -w naszej parafii rozpoczną się 

    REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE , które poprowadzi O.Opat Augustyn 

z Wąchocka.  Program rekolekcji wyłożony jest pod chórem.Postarajmy się tak 

zaplanować czas aby można było uczestniczyć w naukach rekolekcyjnych. 

 

4.  W nocy z 19 na 20 marca po raz siódmy ze Starachowic wyruszy na Święty 

Krzyż Ekstremalna Droga Krzyżowa. W tym roku uczestniczymy pod 

hasłem „Rewolucja pięknych ludzi”. Wędrować możemy trzema trasami: 

zielona klasyczna 31 km (im. Św. Brata Alberta), niebieska przez 

sanktuarium w Kałkowie, kościół w Grzegorzowicach oraz Górę Chełmową 

38 km (im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki) i czarna wiodącą przez Sieradowicki 

Park Krajobrazowy i głównym pasmem Gór Świętokrzyskich - Łysogórami 

43 km; Ekstremalna Droga Krzyżowa kończy się mszą św. w sobotę 20 

marca na Świętym Krzyżu o godzinie 6.00. Dla chętnych organizowany jest 

powrót autokarami; deklaracje przejścia zgłaszamy do niedzieli 14 marca 

we wszystkich kościołach Starachowic oraz 2 parafiach podmiejskich: 

Pawłów (Św. Jana Chrzciciela) i Krynki (Wniebowzięcie NMP); spotkanie 

informacyjne w niedzielę 14 marca o godzinie 19.00 w Starachowicach - 

kościół MBNP (os. Południe); szczegółowe informacje na plakatach, stronie 

internetowej parafii www.parafia.starachowice.pl oraz na fanpage’u EDK 

 

http://www.parafia.starachowice.pl/


5. Dziękujemy parafianom z ul. Kieleckiej za posprzątanie kościoła. 

W tym tygodniu o posprzątanie kościoła  prosimy par. z ul.Nowowiejskiej 

-nr domów : 5, 7, 11, 11a, 13, 4, 6, 8, 10. 

 

6. Składamy podziękowanie: za ofiary składane na tacę i na konto parafialne na 

potrzeby parafialnego kościoła w ramach tzw. 'kolędy '. Serdeczne – Bóg 

zapłać za dary serca, które są dowodem wielkiego zatroskania o parafialną 

świątynię. 

 

7. Na nowy tydzień  życzymy wszystkim – Szczęść Boże !       


