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1. Nieszpory dziś  o godz. 1815. 

2. Męskie trio wokalne VIES BONUM z Białorusi wystąpi dziś podczas liturgii 

wszystkich Mszy św. Po Mśzy ś w. wyśłuchamy minikoncertu ludowych pieś ni 

białoruśkich. Przy wyjś ciu z koś cioła moz na nabyc  za dobrowolną ofiarę płytę z 

nagraniami ześpołu. 

3. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Adorujący Najświętszy Sakrament dziś  o godz. 1500 w go rnym koś ciele. 

Kolejne śpotkanie poś więcone drugiemu patronowi naśzego koś cioła 

będzie na temat: „Pierwśze wielkie dzieła ś w. Jana od Krzyz a”. Spotkanie jeśt 

otwarte dla wśzyśtkich. 

• Bracia z „Totus Tuus” dziś  o godz. 1700. 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mśzy ś w. o godz. 1800. 

4. Katecheza dla narzeczonych przed przyjęciem śakramentu małz en śtwa w 

poniedziałek o godz. 2000 w śali ś w. Jo zefa. 

5. Nabożeństwo do Św. Józefa o rozeznanie i rozwój powołania 

chrześcijańskiego przez mężczyzn w ś rodę, 19 lutego o godz. 2000. Do udziału w 

śpośo b śzczego lny zapraśzamy Pano w: dziadko w, ojco w, męz o w, młodych 

przygotowujących śię do śakramentu małz en śtwa. Naboz en śtwo zakon czy śię 

Apelem Jaśnogo rśkim o godz. 2100.   

6. Zgodnie z śugeśtiami parafian, a ś ciś le rzecz biorąc naśzych parafianek, począwszy 

od lutego wprowadzamy nabożeństwo do św. Rity, o rozeznanie i rozwój 

powołania chrześcijańskiego przez kobiety i dziewczęta 22. dnia kaz dego 

mieśiąca o godz. 2000. Pierwsze takie nabożeństwo zostanie odprawione w 

najbliższą sobotę, 22 lutego o godz. 2000.  Naboz en śtwo zakon czy śię Apelem 

Jaśnogo rśkim o godz. 2100. Odpowiedzialnym za naboz en śtwo jeśt kś. Andrzej 

Kamin śki. 



7. Osoby dorosłe, które przygotowują się do sakramentu bierzmowania 

zapraśzamy w najbliz śzą niedzielę na Mśzę ś w. o  godz. 900, po Mśzy ś w.  śpotkanie 

w śali ś w. Jo zefa. 

8. „Tajemnica Caravaggia” to nowa kśiąz ka O. Prof. Witolda Kaweckiego, znanego 

teologa i medioznawcy, kto ra podbiła rynek kśięgarśki. Autora będziemy gościć 

w przyszłą niedzielę - podczas Mszy św. wygłosi kazania. Przed koś ciołem 

będzie moz na nabyc  tę pozycję kśiąz kową z autografem w cenie 40 zł. 

9.  „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duśzpaśterśka, kto rą moz na podjąc  

podpiśując deklarację wyłoz oną przy wyjś ciu z koś cioła. Polega ona na trzydzieśtu 

minutach modlitwy adoracyjnej raz w mieśiącu w kaplicy M.B. Częśtochowśkiej, 

będącej wyrazem wdzięcznoś ci i dziękczynienia za Jubileuśz 30-lecia wieczyśtej, 

całodobowej adoracji Najś więtśzego Sakramentu w naśzej ś wiątyni. Podpiśane 

deklaracje moz na przynośic  do zakryśtii, bądz  pozośtawic  na kto rymś  z bocznych 

ołtarzy w koś ciele. 

10. Zbliża się dzień beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ramach 

przygotowania do tej uroczystości w piątek, 28 lutego organizujemy 

pielgrzymkę do Zuzeli – miejsca narodzin i dzieciństwa Prymasa Tysiąclecia. 

Nawiedzimy tez  śanktuarium Tro jcy Przenajś więtśzej i ś w. Anny w Prośtyni oraz 

śanktuarium Matki Boz ej w Loretto. Więcej informacji i program pielgrzymki na 

ulotkach przy wyjś ciu z koś cioła. Zapiśy u kś. Artura w zakryśtii.  

11. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 

12. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu rano i wieczorem. Ośoby 

zaintereśowane zapraśzamy do zakryśtii. 

13. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” 

rozprowadzają dziś  miniśtranci po Mśzach ś w. Cena tygodnika to 6 zł. pluś 

dobrowolna ofiara na druk kolorowej wkładki i funduśz miniśtrancki. 

14. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym koś ciele śp. Barbarę Supieta. 

Pamiętajmy o niej w naśzych modlitwach. Wieczny odpoczynek ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 


