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II Niedziela Wielkiego Postu 

1. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.00 zapraszamy. Będą transmitowane 

przez Facebooka. 

2. Młodych po bierzmowaniu zapraszamy na spotkanie w niedzielę 7 marca o godz. 16,00 do 

kaplicy. 

3. Zapraszamy na spotkanie Akcji Katolickiej 01.03.21 po wieczornej mszy św. w kaplicy. 

4. Krąg biblijny we wtorek po wieczornej mszy świętej w kaplicy. 

5. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17,30.  

6. Spotkanie dzieci pierwszokomunijnych w pierwszy czwartek miesiąca. Na mszę św. na 

godzinę 17,00 zapraszamy dzieci ze szkoły podstawowej nr 1. Dzieci ze szkoły 

podstawowej numer 2 uczestniczą we mszy św. o godz. 18,00. Bardzo prosimy wszystkich 

parafian, aby w pierwszy czwartek miesiąca modlić się o powołania kapłańskie, zakonne i 

misyjne. 

7. Spowiedź święta w pierwszy piątek miesiąca od godz. 8,00 do 10,00 i od 16,00 do 18,00. 

Komunia Święta o godz. 16,30, 17,00 i po drodze krzyżowej dla dzieci. 

8. Droga krzyżowa w piątek o godz. 7,30 dla wszystkich, o godz. 17,00 droga krzyżowa dla 

dzieci. Po mszy św. wieczornej Droga krzyżowa dla wszystkich. 

9. Biuro cmentarne będzie czynne w sobotę 6 lutego w godz. od 9.00 op 11,00. 

10. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi w sobotę o godz.17,00. 

Całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu po wieczornej mszy świętej. 

11. Dodatkowa okazja do spowiedzi świętej od godz. 20,00 do 21,00. 

12. Od przyszłej niedzieli rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne poprowadzi je o. Józef 

Niesłony oblat Maryi Niepokalanej. 

13. Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała prowadzona przez księdza Mikołaja Konarskiego 

będzie w piątek 12 marca o godz. 20,15. 

14. Dziękujemy za ofiary składane na rzecz Parafii. Dziękujemy również za wpłaty 

dokonywane na konto parafialne. 

15. Przed kościołem można nabyć nowy numer Wiadomości Parafialnych.  

16. Z tyłu kościoła i przy bocznych wyjściach wyłożone zostały koperty na daninę diecezjalną. 

Ofiary złożone do kopert zostają przeznaczone na potrzeby Caritas, Seminarium i Kurii 

Metropolitalnej. 

17. Parafialny oddział Akcji Katolickiej zaprasza w sobotę 13.03 o godz. 10.00 pokutną drogę 

krzyżową do Ludwikowa. Rozpoczęcie przy figurze Matki Bożej Fatimskiej za kościołem. 

Przejście odbędzie się w 5 osobowych grupach zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi. 

18. Kierownictwo robót budowy i przebudowy ul. Łaziennej i Kanałowej informuje o 

przystąpieniu do I etapu tych robót na ul Łaziennej od Strzeleckiej do Kanałowej. Początek 

prac od 1 marca br. Kierownictwo robót  przeprasza za wszystkie utrudnienia. 

Zmarli: +Ewa Kinas l.80 z ul. Krótkiej; +Zofia Zalewska, l.91 z ul Wiatrowej. Dobry Jezu a 

nasz Panie. 

 


