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1. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Tak planujmy zajęcia, byśmy
mogli uczestniczyć we wszystkie dni. Módlmy się o to, by wszyscy parafianie owocnie przeżyli
ten święty czas duchowej odnowy. Już dzisiaj można zgłaszać chorych, do których w rekolekcje
we wtorek dojadą kapłani z posługą sakramentalną.
2. W tym tygodniu wypada I Czwartek Miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu podczas
„Godziny Świętej” rozpoczyna się o godz. 17.00. W I Piątek Miesiąca nabożeństwo ku czci
Serca Jezusowego o godz. 8.00, 16.00 i 18.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.
15.00. W I Sobotę nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. 8.00 i 18.00. a
różaniec z racji i Soboty o godz. 7.15 i 17.00.
3. W przyszłą niedzielę przed kościołem będziemy mogli złożyć do puszek ofiary na kwiaty do
Grobu Pańskiego.
4. W przyszłą niedzielę dzieci przystępujące do I Komunii św. i ich rodziców zapraszamy na Mszę
św. o godz. 12.00, w czasie której poświęcimy dzieciom książeczki do modlitwy, które rodzice
nabywają we własnym zakresie. Wyjątkowo z racji rekolekcji nie przewidziane jest spotkanie
przed Mszą świętą, kilkunasto minutowe spotkanie będzie bezpośrednio po Mszy świętej w
kościele.
5. W zakrystii są do nabycia baranki Caritas na stół wielkanocny. Ofiara 5 zł.
6. Podobnie jak w latach ubiegłych organizowany jest Konkurs Palm, na najładniejsze palmy
wykonane przez dzieci przy ewentualnej pomocy dorosłych. Rozstrzygnięcie konkursu w
Niedzielę Palmową na zakończenie Mszy św. o godz. 12.00.
7. Z racji 100 lecia naszej parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, wcześniej była to parafia
unicka, organizowane są dwie pielgrzymki śladami świętego Jozafata, którego ciało było
otaczane czcią przez ponad 150 lat w naszej świątyni: jedna na Kresy 31.05 – 02.06 Wilno,
Połock, Witebsk, Mińsk. Druga czterodniowa samolotowa do Rzymu w dniach 18 do 22
października.
8. W tym tygodniu mają rozpocząć się prace remontowe przy odnawianiu elewacji kaplicy w
Wilczynie. Wykonawcą będzie firma „Mir-bud”, która wcześniej wykonywała elewacje kościoła
i wiele innych remontów w parafii.
9. Dzieci podejdą do błogosławieństwa i otrzymają coniedzielne obrazki.
10. W minionym tygodniu odeszli do Pana: Weronika Miłaszewska, Barbara Wierzejska i Paweł
Filipowicz, za nich, za zmarłych kapłanów i dobrodziejów parafii oraz zmarłych bliskich
naszemu sercu módlmy się: Wieczny odpoczynek …

