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1. Serdecznie  dziękujemy  ks.  dr  Krzysztofowi  Tyburowskiemu  za  wygłoszenie  rekolekcji
wielkopostnych  dla  naszej  wspólnoty  parafialnej.  Rekolekcje  wielkopostne,  które  dzisiaj
kończymy  były  ważnym  czasem  dla  naszej  wspólnoty  parafialnej  w  godnym  i  poważnym
przygotowaniu do przeżycia Świętego Triduum Paschalnego. Choć spowiedź przedświąteczną
zorganizujemy przed samymi świętami, to  zachęcamy już dziś do skorzystania z sakramentu
pokuty, by  to  przygotowanie  do  Wielkanocy  przeżywać  w  stanie  łaski  uświęcającej,  której
znaczenie w naszym życiu m.in. tak pięknie i dogłębnie ukazał nam rekolekcjonista.  Życzymy
ks.  Profesorowi  obfitości  łask,  które  są  tak  bardzo  potrzebne  na kapłańskiej  drodze
i zapewniamy pamiętać o księdzu w naszych modlitwach. Szczęść Boże!

 
2. Pragniemy przeżyć Wielki Post w postawie nawrócenia i zadośćuczynienia za nasze grzechy.

Niech  nam  w  tym  pomaga  nabożeństwo  Gorzkich  Żali  w  niedziele  o  godz.  16.15.  oraz
nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 16.30 i dodatkowo o godz. 19.00.

3. Jutro jak każdego 19-go dnia miesiąca o godz. 17.00 zapraszamy na comiesięczną mszę św.
w  intencji budowy naszego kościoła i ofiarodawców oraz nowennę przez wstawiennictwo bł.
ks.  Jerzego  Popiełuszki,  połączoną  z  uczczeniem  Jego  relikwii.  Po  nowennie  konferencja
organizowana przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Mszy św.  przewodniczył będzie i konferencję
wygłosi  ks. dr Krzysztof Tyburowski. Temat konferencji: Idea tworząca chrześcijańską Europę
zachodnią. Zachęcamy do  modlitwy przez wstawiennictwo Patrona naszej parafii.

4. Za tydzień w niedzielę 25 lutego przypada dzień modlitwy i solidarności z misjonarzami. Po
każdej Mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar do puszek z przeznaczeniem na misje Kościoła „Ad
Gentes”. Natomiast ofiary składane w tym dniu na tacę, jak w każdą ostatnią niedzielę miesiąca,
przeznaczone są na spłatę budowlanego długu.

5. We  wtorek  po  mszy  św.  próba  dziecięcej  scholii,  a  w  niedzielę  o  godz.  19.00  scholi
akademickiej.

6. W środę po mszy św. spotkanie Koła Biblijnego.

7. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w czwartek po wieczornej mszy św.  

8. Spotkanie ministrantów i lektorów w sobotę o godz. 11.00.

9. Katecheza dla dorosłych w przyszłą niedzielę przed mszą św. o godz. 9.00.

10.Dziękujemy Pani Agacie Bacher za przygotowanie dekoracji wielkopostnej ołtarza.

11.Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. 

12.Wszystkim  Parafianom  i  Gościom  życzymy  błogosławionej  niedzieli  i  dobrego  tygodnia  –
Szczęść Boże! 


