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1. Dziś i we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.00 

odprawiamy nabożeństwo Gorzkich Żali. Kazania pasyjne 

będzie głosił ks. Dawid Majda C.Or. - ze Świętej Góry. 

Zapraszamy! 

 

2. Dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. przychodzą 

dziś na Mszę św. o godz. 15.00, a jutro, w poniedziałek na 

katechezę o godz. 17.00. 

 

3. W środę o godz. 18.30 – Nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. Zapraszamy! 

 

4. W piątek odprawiamy nabożeństwa Drogi Krzyżowej:  

 z udziałem dorosłych po Mszy św. porannej 

 z udziałem dzieci - o godz. 17.00  

 z udziałem dorosłych - o godz. 18.00 

 z udziałem młodzieży – o godz. 19.30.    

ZAPRASZAMY! 

 

5. Próby scholi dziecięcej oraz zbiórki dla ministrantów                    
w czasie Wielkiego Postu będą odbywać się w piątki po 

Drodze Krzyżowej dla dzieci. Chłopców chętnych do 

służenia przy ołtarzu prosimy o zgłoszenia do ks. Grzegorza. 

 



6. WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE 

odbędą się od drugiej Niedzieli Wielkiego Postu pod hasłem 

„Nasz dom – domem Maryi i Józefa” i poprowadzi je                

ks. Dariusz Dąbrowski C.Or. - ze Świętej Góry. Rekolekcje 

rozpoczniemy w sobotę  27 lutego o godz. 16.30 – Mszą św. z 

Sakramentem Namaszczenia dla Chorych i Seniorów. Podczas 

rekolekcji będą spotkania rekolekcyjne dla dzieci                                

w poniedziałek, wtorek, środę o godz. 17.00. Cały plan 

rekolekcji jest podany w Internecie i w przedsionku kościoła. 

Zapraszamy! 

 

7. W przyszłą niedzielę przed kościołem - kwesta na Krajowy 

Fundusz Misyjny - "Ad Gentes". 

 

8. Zapraszamy na Oratorium pt. „Pasja Jezusa Chrystusa 

według św. Jana Henryka Newmana”, podczas którego 

można będzie wysłuchać całego kazania św. Kardynała, na 

temat duchowych cierpień Jezusa. Oratorium z udziałem 

naszych artystów, odbędzie się w niedzielę 7 marca                             

o godz. 18.00 w naszej sali. Szczegóły na plakacie.

9. Serdeczne Bóg zapłać! za Daninę Diecezjalną. 

 

10. Pod chórem można nabyć prasę katolicką - Przewodnik 

Katolicki i Gościa Niedzielnego. 
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