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1. We wtorek 11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes obchodzony jest Światowy Dzień
Chorego. Zapraszamy chorych i ich opiekunów na Mszę św. w ich intencji o godz. 18.00. Po Mszy
świętej będzie adoracja i modlitwy o uzdrowienie.
2. W środę 12 lutego o godz. 18.00 będziemy się modlili o jedność naszych rodzin i wspólnot za
wstawiennictwem św. Jozafata, patrona jedności.
3. W czwartek zapraszamy wszystkie panie na comiesięczne spotkanie w ramach Formacji Kobiet.
Rozpoczęcie Mszą świętą o godz. 18.00, konferencja ojca Darka z Kodnia i adoracja.
4. W piątek wieczorem rozpoczyna się zapowiadany Kurs Nowe Życie.
5. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00 na starej plebanii konferencja dla rodziców i
chrzestnych, których dzieci będą ochrzczone w IV niedzielę lutego.
5A.W przyszłą niedzielę zapraszamy na Mszę Św. o godz. 15.30 uczniów klas 7 i 8
przygotowujacych sie do bierzmowania oraz na konferencje formacyjną.
6. Prosimy o zapisywanie się na wyjazd autokarowy do Warszawy na beatyfikację Prymasa
Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, gdyż musimy podać zapotrzebowanie na karty wstępu na
plac celebry.
7. Parafia nasza także organizuje pielgrzymkę na Niedzielę Miłosierdzia na Kresy do Ostrej Bramy
do Wilna przez Grodno, Lidę , Wasiliszki, Oszmianę na Białorusi. w dniach 17 – 19 kwietnia . Koszt
590 zł. Natomiast od 10 do 17 września organizujemy pielgrzymkę samolotową do Gruzji. Koszt
2500 zł. Już przyjmujemy zapisy.
8. Z dniem 4 lutego zakończył pracę w naszej parafii pan organista Roman Makarski. Bóg zapłać za
prawie dziewięcioletnią posługę. Za tydzień powitamy nowego pana organistę.
9. Dzieci podejdą do błogosławieństwa i po coniedzielne obrazki „Ziarno”
10. W minionym tygodniu odeszli do Pana: Filipiuk Bogusław i Wolska Anna. Za nich, za polecanych
w wypominkach rocznych i zmarłych bliskich naszemu sercu módlmy się: Wieczny odpoczynek …

