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1. W poniedziałek 22 lutego obchodzimy święto Katedry św. Piotra Apostoła. 

Święto to przypomina nam o tym, że Kościół jest powszechny, czyli katolicki i apo-

stolski, a Rzym jest miejscem, gdzie św. Piotr złożył świadectwo wiary i miłości do 

Jezusa, oddając za Niego swoje życie. 

 

2. W okresie Wielkiego Postu zachęcamy wiernych do uczestnictwa w nabożeń-

stwach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach w czasie, których roz-

ważamy Mękę Pańską. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30 dla dzieci, a dla do-

rosłych o godz. 17.30. Gorzkie Żale natomiast odprawiamy w niedziele o godz. 

17.15. Za udział w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi 

warunkami. 

 

2. Ofiary na kwiaty do Grobu Bożego można składać podczas Drogi Krzyżowej w 

piątki lub do puszki przy krzyżu adoracyjnym. W intencji ofiarodawców będzie 

odprawiona Msza Św. rezurekcyjna. 

 

3. W najbliższy poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie grupy modlitew-

nej Wieczernik. Serdecznie zapraszamy. 

 

4. Jak zapowiadaliśmy w dniu dzisiejszym po Mszach Św. przeprowadzamy zbiórkę 

ofiar do puszek na utrzymanie naszej Jadłodajni im. bł. Rafała Chylińskiego. Jest to 

nasza jałmużna wielkopostna. Za złożone ofiary składy serdeczne Bóg zapłać. 

 

5. Nasza parafia tradycyjnie organizuje konkurs dla dzieci i dorosłych na najład-

niejszą i najwyższą palmę wielkanocną. Wystawa palm oraz rozwiązanie konkursu 

odbędzie się w Niedzielę Palmową po Mszy św. o godz. 11.00. 

 

 



 

6. Czynimy starania, aby z okazji jubileuszu 25-lecia powstania parafii, we wrześniu 

2021 roku, w naszym kościele powstała monstrancja przedstawiająca zarys Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy, tulącej do serca eucharystycznego Jezusa. Zapraszamy 

do włączenia się w realizację tego dzieła. Ofiary na monstrancję można składać do 

skarbonki pod chórem lub poprzez konto bankowe, można także nabyć specjalną 

cegiełkę - osoby, wspólnoty, rodziny, firmy ... mogą na małej karteczce napisać 

zawierzenie, prośbę, podziękowanie ..., która zostanie umieszczona we wnętrzu 

monstrancji w specjalnej tulejce i pozostanie tam na zawsze. Koszt takiej cegiełki 

wynosi 1000 zł. Pozostały 4 wolne tulejki. Wszystkich darczyńców otaczamy naszą 

modlitwą.  

 

7. W ostatnim tygodniu odeszli do Pana śp. Dariusz Jarmuż lat 54 oraz Józef 

Szmudzinski lat 70 

Wieczny odpoczynek…  

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 


