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1. W czwartek obchodzimy Święto św. Kazimierza Królewicza, który czczony jest jako 

patron ładu w życiu społecznym, a także wzór postępowania dla osób sprawujących 

władzę i rządy w państwie. 

 

2. W bieżącym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota marca. W 

Pierwszy Czwartek zapraszamy na nabożeństwo powołaniowe przed Msza Św. o 

godz.17.40. W Pierwszy Piątek adoracja Eucharystyczna do godz. 21.00. Spowiedź 

od godz. 17.00. Od godz. 9.00 odwiedzimy chorych z Komunią Świętą. W Pierwszą 

Sobotę wymiana tajemnic różańcowych odbędzie się w kościele po Mszy Św. wieczornej 

i różańcu. Natomiast wieczorem zapraszamy na Apel maryjny, który będziemy 

przeżywali o godz. 21.00 przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

 

3. W czasie trwania epidemii zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią 

nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Informujemy, że w naszym kościele 

odbywa się całodzienna Adoracje Najświętszego Sakramentu od godz. 7.30 do 18.00.  

 

4. W okresie Wielkiego Postu zachęcamy wiernych do uczestnictwa w nabożeństwach 

wielkopostnych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach w czasie, których rozważamy 

Mękę Pańską. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30 dla dzieci, a dla dorosłych o 

godz. 17.30. Gorzkie Żale natomiast odprawiamy w niedziele o godz. 17.15. Za udział 

w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

 

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

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

prawiona Msza Św. rezurekcyjna. 

 

 



 

6. W najbliższy wtorek po Mszy Św. wieczornej odbędzie się spotkanie Rycerstwa Nie-

pokalanej, natomiast w sobotę 6 marca o godz. 11.00 w kościele odbędzie się spotka-

nie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św., dzieciom zostaną wręczone mo-

dlitewniki. 

 

7. W ubiegłym tygodniu przeprowadziliśmy zbiórkę ofiar do puszek na utrzymanie naszej 

Jadłodajni im. bł. Rafała Chylińskiego. Na ten cel zebraliśmy 2480 zł. Za złożone ofiary 

składamy serdeczne Bóg zapłać. 

 

8. 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. Pozostały 3 wolne tulejki. Osoby, które zamówiły 

tulejkę prosimy o dostarczenie jej do zakrystii z załączoną intencją do połowy marca. 

Pragniemy poinformować, że zostały już rozpoczęte prace związanie z wykonaniem 

monstrancji, przewidywany czas realizacji wyniesie ok. 4 miesięcy.   

 

9. Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęliśmy prace remontowe ogrodzenia kościelnego z 

ok. 1900 roku, tak jak już informowaliśmy na ten cel otrzymaliśmy dotację z Urzędu 

Marszałkowskiego w wysokości 50 tys. zł. Koszt odtworzonej części ogrodzenia wyniósł 

72 tys., do spłaty pozostało 22 tys. zł. Zwracamy się z prośbą do parafian o pomoc w 

spłacie tej inwestycji, na ten cel będzie przeznaczona taca w przyszła niedzielę. 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszyst-

kim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 

 


