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1. W dzisiejszą, II Niedzielę Wielkiego Postu przeżywamy Niedzielę „Ad Gentes” – Dzień
Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy misjonarzy
głoszących Ewangelię Chrystusową na misjach. Z tej okazji w całej Polsce przed kościołami jest dziś
przeprowadzana zbiórka ofiar na rzecz dzieła pomocy misjonarzom.
2. W kalendarzu liturgicznym będziemy obchodzić - w czwartek święto św. Kazimierza,
królewicza.
3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 8.00 i 17.30,
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.15. Ofiary zbierane w czasie tych
nabożeństw przeznaczone są na kwiaty do Grobu Bożego.
4. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek adoracja
Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00. W piątek spowiedź św. od godz. 16.30, podczas
nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia. W tym tygodniu księża odwiedzą chorychz posługą
sakramentalną tylko na wyraźne zaproszenie.
5. Msza święta w intencji Apostolstwa Dobrej Śmierci we wtoreko godzinie 17.00, natomiast w
intencji Żywego Różańca w środę o godzinie 18.00.
6. Informujemy, że rekolekcje wielkopostnew naszej parafii rozpoczną się w V Niedzielę
Wielkiego Postu. Poprowadzi je pochodzący z naszej Parafii o. Tomasz Abramowicz. Zaplanujmy
sobie czas już teraz, by w dniach 21 – 24 marca dobrze przeżyć te wielkopostne ćwiczenia
duchowe. Program rekolekcji znajdziemy w gablotach, na parafialnej stronie internetowej oraz w
dzisiejszym Rodzinniaku.
7. Wznawiamy przygotowanie do I Komunii św. dla dzieci z obecnych klas IV, których rodzice
zdecydowali się na przeniesienie uroczystości na 16 maja br. Te rodziny zapraszamy w przyszłą
niedzielę, 7 marca na dodatkową Mszę św. o godz. 14.00. Po Mszy św. spotkanie informacyjne.
8. Przy wyjściu z kościoła można nabyć najnowszy numer Gościa Niedzielnego, Niedzieli oraz nasz
biuletyn parafialny Rodzinniak.
9. W minionym czasie odszedł do wieczności śp. Witold Damps, l. 60.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.

