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1.

Rozpoczął się Wielki Post. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach
wielkopostnych:

DROGA KRZYŻOWA dla dzieci w piątki o 1600;

DROGA KRZYŻOWA dla młodzieży i dorosłych w piątki o g.1730;

GORZKIE ŻALE w niedziele o g.1715 wraz z kazaniem pasyjnym.
W czasie Gorzkich Żali będzie zbierana taca. Zebrane ofiary będą przeznaczone na kwiaty
do Pańskiego Grobu. Ofiary na kwiaty można również składać do skarbony pod chórem.
Można uzyskać odpusty zupełny: za każdorazowy udział w nabożeństwie Gorzkich Żali
oraz za każde odprawienie Drogi Krzyżowej z przechodzeniem do kolejnych stacji pod
zwykłymi warunkami.

2.

Zapraszamy w każdy piątek na Adorację NS z indywidualnym błogosławieństwem o godz.
1900 w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

3.

Klub Polonia Christiana zaprasza na spotkanie z p. Stanisławem Michalkiewiczem
(wykładowcą, publicystą, byłym sędzią Trybunału Stanu) w sobotę 20 lutego o godz. 16 00 w
Szkole Muzycznej przy ul. Moniuszki 41. Bliższe informacje w gablocie.

4.

Szkoła Podstawowa nr 5 zaprasza rodziców z dziećmi 5, 6 i 7 letnimi na dzień otwarty w
piątek dnia 19 lutego w godz. 930- 1130 oraz 1530- 1730. Więcej informacji w gablocie.

5.

Na dni otwarte zapraszają również Siostry Niepokalanki do prowadzonego przez siebie
gimnazjum i liceum żeńskiego na Sobięcinie, w sobotę 20 lutego oraz w sobotę 19 marca w
godzinach od 1100 do 1600 przy placu Marceliny Darowskiej 1. Więcej informacji w
gablocie.

6.

Zapraszamy mężczyzn, którzy modlą się na Różańcu lub chcą się modlić za kobiety,
rodziny, Ojczyznę, kapłanów, nienarodzone dzieci, papieża i cały Kościół na, pierwsze w
naszej Parafii, spotkanie Męskiego Plutonu Różańca w nast. niedzielę 21 lutego o godz. 1900
po Mszy św. w kościele. Więcej informacji na plakacie w gablocie.

7.

Jak wielu z nas zauważyło, na cmentarzu zakończono wycinkę niektórych drzew. Trwają
jeszcze prace porządkowe. Cena za tę usługę wynosi ponad 17 tys. złotych. Nie ukrywam, że
powoduje to spory brak w budżecie naszej Parafii. Dlatego zwracamy się z prośbą, aby
osoby, które mają groby na naszym cmentarzu, opłaciły w najbliższym terminie zalęgłości
związane z dzierżawą miejsca na grób, a także prosimy też, by opłaty zostały wniesione
przynajmniej na 10 lat do przodu. Cena za 1 rok to 30 zł.

8.
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Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na kościół. Wszystkim życzymy
błogosławionej niedzieli oraz oraz owocnego przeżywania świętego czasu Wielkiego Postu.
….………………………………….
Ks. Piotr Kopera SAC - Proboszcz

