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1. Msze św. według porządku wielkopostnego a biuro parafialne czynne będzie według 

ustalonego planu z wyjątkiem soboty.   

 

2. Nabożeństwa pasyjne w tym tygodniu: 

  a/  Droga Krzyżowa w Piątek: 

- dla dzieci o g. 17,00 

- dla dorosłych o g. 18,30 

- dla młodzieży o g. 19,45 

  b/ Gorzkie Żale w  niedzielę o g. 17,00            
 

3. Dzisiaj przed kościołem zbieramy do puszek ofiary na cele misyjne kościoła  

„Ad Gentes”. 

 

4. Także dzisiaj w starym biurze parafialnym zbieramy ofiary od członków Towarzystwa 

Przyjaciół naszego Seminarium Duchownego na potrzeby tej uczelni.  

 

5. Krąg biblijny dorosłych w poniedziałek a dla młodzieży w środę po Mszy św.  

 

6. W poniedziałek przypada święto Katedry św. Piotra. Z tej okazji o g. 18,00 w Katedrze 

zostaną odprawione uroczyste Nieszpory pod przewodnictwem Ks. Abpa Metropolity.  

 

7. We wtorek o g. 18,30 Droga Krzyżowa prowadzona przez członków Akcji Katolickiej, 

którzy uczestniczą także we Mszy św. o g. 19,00. Po Mszy św. zebranie dla członków 

Akcji Kat.    

 

8. W środę o g. 18.00 Droga Krzyżowa, o 18,30 Nowenna Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy a o 19,00 Msza św.  w intencji próśb i podziękowań. 

 

9. W czwartek o g. 8,00 Msza św. w int. Czcicieli Miłosierdzia Bożego.  

 

10. W czwartek o g. 18,00 adoracja Najświętszego Sakramentu..              

 

11. W piątek 26 lutego Wspólnota Żywego Różańca z naszej parafii udaje się  

do Katedry na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu od g. 12 do 13. Bardzo 

serdecznie zapraszamy do udziału w tej adoracji. 

 
12. W przyszłą  niedzielę o g. 7,00  odprawimy Mszę św. w intencji ofiarodawców  

a składka zbierana na wszystkich Mszach św. przeznaczona jest na cele materialne naszej 

parafii, obecnie na pokrycie kosztów ogrzewania naszych obiektów parafialnych, które 

wynoszą w tym miesiącu ponad 15 tys. zł. Przy tej okazji przypominamy, że zbieramy 

daninę diecezjalną, którą prosimy składać do skrzynki ustawionej przy wejściu  

do Kościoła. Chcielibyśmy jako parafia wywiązać się z tego obowiązku na rzecz 

archidiecezji w okresie Wielkiego Postu. 

 

13. Adoracja Najśw. Sakramentu dla młodzieży i prowadzona przez młodzież w przyszłą 

niedzielę ostatnią miesiąca po Mszy św. wieczornej.  

 

14. W zakrystii można odbierać miejscówki na uroczystość 1050 rocznicy Chrztu Polski 

przez osoby, które się zapisały. Cena jednej miejscówki 15 zł.       

 

15. Zachęcamy do nabywania kolejnego numeru Przewodnika Katolickiego, który zawiera 

kolejną część wielkopostnego cyklu „Miłosierdzie w działaniu”. Nagich przyodziać, 

Wątpiącym dobrze radzić. Wywiad z Misjonarzem Miłosierdzia oraz o spotkaniu papieża 

Franciszka i Patriarchy Cyryla.   

 

16. Wielki Post chcemy przeżywać po chrześcijańsku, po katolicku. Może nawet 

rozpoczynając go czynimy dobre, stosowne postanowienia. Jakże często niewiele 

potrzeba, aby powagę tego czasu pokuty i modlitwy zakłócić; imieniny, urodziny, czy też 

celowo nawet w tym czasie zorganizowana, szczególnie dla dzieci i młodzieży, impreza 

rozrywkowa staje się do tego okazją. Przecież to wszystko jakże jest obce naszej rodzimej 

tradycji i pobożności. Zechciejmy ją uszanować w sposób świadomy i w pełni 

odpowiedzialny. Ta odpowiedzialność spoczywa przede wszystkim na rodzicach  

i nauczycielach.  


