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   1. Bóg się o nas troszczy. Pamiętajmy o tym na co dzień, kiedy zabiegamy 
o sprawy związane z utrzymaniem naszych rodzin. Bóg nam nie da zginąć, 
możemy pokładać naszą ufność w Nim, nie w naszych staraniach. 
    2. W nadchodzącym tygodniu: 
- we czwartek Msza święta w intencji wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź z 
racji pierwszego piątku miesiąca; tego dnia obchodzimy święto  
św. Kazimierza – wszystkim solenizantom składamy serdeczne życzenia; 
- w sobotę Msza święta o godz. 18.00 w intencji wynagradzającej 
Niepokalanemu Sercu NMP. 
    3. W przyszłą niedzielę po Mszy świętej o godz. 10.00 wystawienie i 
adoracja Najświętszego Sakramentu z racji I-szej niedzieli miesiąca. 
    4. Dobiegła końca wizyta duszpasterska w naszej parafii. Składam 
serdeczne podziękowanie wszystkim, z którymi mogliśmy się wspólnie 
modlić wypraszając dar Bożego błogosławieństwa dla rodziny. Bóg zapłać 
również za życzliwość, za realizację mojej prośby dotyczącą spotkania, za 
wszystkie uwagi dotyczące naszej wspólnoty, za dar materialny dzięki 
któremu budowa może być kontynuowana. Jeśli do kogoś nie dotarłem w 
czasie kolędy – w kancelarii można ustalić odpowiedni termin wspólnego 
spotkania. Codzienne Msze święte do środy popielcowej będą odprawiane o 
godz. 9.00. 
    5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej: dzieciom polecam Małego 
Gościa. 
    6. Od marca Skauci Europy - harcerze z naszej parafii chcą rozpocząć 
zbiórki dla chłopców. Pierwsza zbiórka dla chłopców z klas 2-5 rozpocznie 
się w sobotę 5 marca o godz. 9.00 przed kaplicą parafialną, koniec o 11.30. 
Na godzinę 17.00 w sobotę zaproszeni są rodzice tych chłopców na zebranie 
w harcówce w domu parafialnym. Również w sobotę o godzinie 11.30 
odbędzie się zbiórka dla chłopaków z klas 6 i gimnazjum. Spotkanie przed 
kaplicą.  
   7. Ponieważ w tym roku mija 30 rocznica śmierci Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego ( 28 maja 1981 r.) wszystkie dzieci bardzo serdecznie 
zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Regulamin 
konkursu jest do pobrania ze stolika z gazetami oraz na stronie internetowej 
parafii. 


