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1. W dzisiejszą niedzielę gościmy w Naszej Parafii ks. Krzysztofa Wąchałę TChr. Dziękujemy
za wygłoszone do Nas Boże Słowo. Ks. Krzysztof od jutra będzie głosił rekolekcje dla dzieci
ze Szkoły Podstawowej i dla gimnazjalistów. Prosimy rodziców i opiekunów o dopilnowanie
swoich pociech, by wzięły udział w rekolekcjach.
2. Na półce z tyłu kościoła znajdują się koperty, do których można składać ofiary na Seminarium
w Szczecinie. Na ten cel Nasza Parafia odprowadza w skali roku 11.388zł. Bóg zapłać za
ofiary.
3. Adoracja Najświętszego Sakramentu codziennie od godz. 17.00 zakończona
okolicznościowym nabożeństwem. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
4. W poniedziałek Nabożeństwo Wypominkowe o godz. 17.30. Wieczorna Msza Święta
zostanie odprawiona za zmarłych z wypominek rocznych.
5. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Bardzo prosimy o wypisywanie
intencji, które będziemy polecali Bożej Matce podczas tego Nabożeństwa.
6. Biuro Parafialne czynne od pon. do czwartku od godz. 16.00-17.30. Intencje mszalne możemy
także zamawiać w zakrystii.
7. Prasę katolicką można odebrać w zakrystii. Jest do nabycia nowy numer Miłujcie się.
8. W piątki Wielkiego Postu Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 11.30 – po nim Msza
Święta, 16.30 - dla dzieci i o godz. 18.45 - dla młodzieży.
9. W soboty Wielkiego Postu o godz. 19.00 w Kawiarence koło Nowego Biura Parafialnego
mają miejsce Nauki Przedślubne dla wszystkich przygotowujących się do zawarcia
Sakramentu Małżeństwa. Serdecznie zapraszam na nauki wszystkich zainteresowanych.
10. W niedziele wielkiego Postu Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz.
17.00.
11. Nasza Parafia organizuje na przełomie września i października Pielgrzymkę do Włoch. Koszt
to 2.520 zł. Szczegóły pielgrzymki w gablocie przed Kościołem.
12. W niedziele po Mszach Świętych i w środy od godz. 13.00-14.00 w Biurze Parafialnym podobnie jak w latach minionych będziemy pomagali rozliczać PIT, by 1% przeznaczyć na
Nasze zabytkowe organy. Jeśli ktoś pragnie, by zeznanie było wysłane elektronicznie to
prosimy o przyniesienie ubiegłorocznego zeznania. Bóg zapłać za Wasze zrozumienie i
pomoc.
13. Na ławce z tyłu kościoła znajdują się skarbonki Caritas, które można zabrać do domów, by
pod koniec Wielkiego Postu przynieść je jako Jałmużnę postną, by pomóc ludziom ubogim.
14. W tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.. Nabożeństwo Godziny Świętej
rozpoczniemy w czwartek o godz. 17.00. W piątek okazja do spowiedzi świętej pół godziny
przed każdą Mszą Świętą. W piątek księża będą odwiedzali chorych. O godz. 21.00
rozpoczniemy czuwanie modlitewne zakończone Mszą Świętą w intencji Rodzin w Parafii. W
sobotę Czuwanie Fatimskie od godz. 11.00 zakończone Mszą Świętą. W niedzielę Msza
Święta w intencji Członków Żywego Różańca i ich rodzino godz. 16.00, zmiana tajemnic
różańcowych. Taca w najbliższą niedzielę będzie przeznaczona na inwestycje w Parafii.
15. Od następnej niedzieli Członkowie Parafialnego Zespołu Caritas będą rozprowadzali świece
na stół wielkanocny.
16. W najbliższą niedzielę będziemy gościli Kleryków z Seminarium w Szczecinie. Po każdej
Mszy Świętej będą zbierali ofiary do puszek na utrzymanie Seminarium. Za Wasze ofiary
dziękuję.
17. Wszystkim Parafianom i obecnym na Mszy Świętej gościom życzę Bożego błogosławieństwa
i opieki Matki Bożej na każdy dzień życia. Postarajmy się owocnie przeżyć okres Wielkiego
Postu, by dobrze przygotować się do religijnego przeżycia Świąt Wielkanocnych.

18. W minionym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy śp. Zygmunta
Skrzypczaka i śp. Waldemara Mimier. Módlmy się za zmarłych Parafian: wieczny
odpoczynek racz im dać Panie ….
Ks. Piotr Kurzaj TChr.
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