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1. W sobotę 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 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 odprawiamy w niedziele o godz. 17.15. 

 

3. Ofiary na kwiaty do Grobu Bożego można składać na tacę podczas Drogi 

Krzyżowej w piątki lub do puszki przy krzyżu adoracyjnym. W intencji ofiaro-

dawców będzie odprawiona Msza Święta Rezurekcyjna. 

 

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

Pierwszy Czwartek zapraszamy na nabożeństwo powołaniowe 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 domach.  

W Pierwszą Sobotę Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP zostanie odprawiona 

o godz. 7.00 rano, po Mszy Św. wieczornej odbędzie się spotkanie wspólnot Żywego 

Różańca. Natomiast wieczorem zapraszamy na Apel maryjny, który będziemy 

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

 

5. 4 marca w Pierwszą Sobotę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 18.00  

będziemy przeżywali ósmy miesiąc Nowenny przed Nawiedzeniem Obrazu Matki Bo-

żej Jasnogórskiej. 

 

 



 

6. 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. 

 

7. Zachęcamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w spotkaniach scholii parafialnej, 

które odbywają się w każdą sobotę o godz. 10.00.  

 

8. Organizujemy ośmiodniową samolotową pielgrzymkę do Włoch w dniach 9-

16.06.2023 r. W programie min. Neapol, San Giovanni Rotondo, Pompeje, Wy-

spa Caprii, Wezuwiusz, Góra św. Michała Archanioła, Cascia oraz Rzym. Koszt 

pielgrzymki 4290 zł. oraz 130 euro. Ze względu na krótki czas do wyjazdu  za-

pisy w zakrystii do przyszłej niedzieli.  

 

9. W dniu dzisiejszym po Mszach świętych przeprowadzamy zbiórkę ofiar do puszek 

na utrzymanie naszej Jadłodajni im. bł. Rafała Chylińskiego. Będzie to nasza jał-

mużna wielkopostna. Za złożone ofiary już dziś składamy serdeczne Bóg zapłać. 

 

10. W ostatnim tygodniu odeszła do Pana śp. Marianna – Halina Śrubas lat 72 

Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


