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Jako Wspólnota Parafialna, wraz z całym Kościołem w naszej Ojczyźnie, nadal
solidaryzujemy się z Ukraińcami, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, którzy doświadczają
dramatu wojny. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy w poprzednią niedzielę i
środę popielcową złożyli ofiary pieniężne. Zebraliśmy kwotę 12 tys. 437 zł i
przekazaliśmy na konto Caritas. Wyrażamy serdeczną wdzięczność i gorące „Bóg zapłać”.
Prosimy nadal o pomoc. Do parafii można przynosić: żywność z długim terminem
przydatności do spożycia, środki czystości, środki higieniczne dla kobiet, produkty dla
dzieci, koce, śpiwory, nowe kołdry, ręczniki oraz środki opatrunkowe.
W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy Nowennę w intencji pokoju na Ukrainie. Od
poniedziałku po porannych Mszach św. odmawiać będziemy różaniec, a po
wieczornych Litanię do św. Andrzeja Boboli, ponadto w tej intencji codziennie
modlimy się w kaplicy o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy do
wspólnej modlitwy.
W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki o godz.
17.30 oraz na Gorzkie Żale w Niedzielę o godz. 17.30.
Tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się 3 kwietnia, w V Niedzielę
Wielkiego Postu i potrwają do środy włącznie. Nauki wygłosi dla nas ks. Piotr
Wiecki. Postarajmy się już teraz, zaplanować czas naszej duchowej odnowy.
Podejmując wielkopostne postanowienia zachęcamy do zabrania wyłożonych przy wyjściu
z kościoła wielkopostnych skarbonek przygotowanych przez Caritas. Rodzinne
wyrzeczenia mogą zaowocować zbieraniem środków materialnych, które w Niedzielę Palmową
złożymy jako dar jałmużny. Ofiary zebrane w ten sposób będą przeznaczone na działalność
charytatywną.
Intencje mszalne zamawiać można w biurze parafialnym lub w zakrystii po Mszy św.
Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Za tydzień przypada II Niedziela
miesiąca – taca przeznaczona będzie na cele inwestycyjne w naszej parafii.
Przy wyjściu z kościoła dostępna jest prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny.
(Po Mszy św. o 10.30 i 12.00) – zapraszamy do kawiarenki parafialnej.
We wtorek obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w modlitwach i
życzeniach o wszystkich kobietach. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest
najpiękniejszym wzorem żony i matki. Wszystkim paniom składamy najserdeczniejsza życzenia
i zapewniamy o modlitwie.

