
GRUPA (AA) ANONIMOWYCH 
ALKOHOLIKÓW 

Nowy Świat – poniedziałek i piątek o 20.00 
Kontakt: Tomek 07502 206041; Krzysztof 07872944120; 

Grzegorz 07725042142;  
Marek 07789323681;MS Nowy Rejs – niedziela 14,00; 
Kontakt: Daniel 07454005339, Marcin 07448581999 

GRUPA RODZINNA AL-ANON „WIKTORIA” 
spotkania w każdy wtorek o 19.00. 

Kontakty: Milena 07830237369,  
Olga   07707830681 

 

DOMOWY KOŚCIÓŁ 
Pary małżeńskiej szukającej dla siebie drogi duchowego 
rozwoju zapraszamy na spotkania. Więcej informacji u 

duszpasterzy. 

CZUWANIE TAIZE 
Zapraszamy w każdy I piątek miesiąca po wieczornej 

Eucharystii na czuwanie modlitewne przy śpiewie 
kanonów z Taize 

 

ADORACJA 24h 
Zapraszamy  do nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu 
z pierwszego piątku na pierwszą sobotę miesiąca. Dla wielu 

z nas to wyjątkowy czas spotkania z Panem, w spokoju i 
ciszy nocy , z dala od  codziennego hałasu. 

 

SPRAWY  AKTUALNE  
 

KSIĘGARNIA PARAFIALNA 
 

Księgarnia czynna po każdej Mszy Św. niedzielnej 
Całkowity dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na potrzeby naszej Parafii a wszyscy 

zaangażowani w jej funkcjonowanie dają swój czas jako wolontariusze. 
 

 
 

 ŚRODA POPIELCOWA 
W najbliższą środę rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. 
Zewnętrznym znakiem potwierdzającym nasze pragnienie 
nawrócenia i pogłębienia wiary jest posypanie głów 
popiołem. Zapraszamy do licznego udziału 
w Mszach świętych w tym dniu o godz. 10:15, 17:00 i 19:00. 
Na prośbę papieża zachęcamy w tym dniu do modlitwy  
i postu w intencji pokoju na Ukrainie. W tym dniu oraz  
w I Niedzielę Wielkiego Postu zbierzemy ofiarę na pomoc 
humanitarną dla mieszkańców Ukrainy 
 

 DROGA KRZYŻOWA 
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście będą 
odbywać się w piątki o godz. 10:45 i 18:15.  Zapraszamy 
serdecznie do wspólnej modlitwy. 
 

 PIERWSZY CZWARTEK I PIĄTEK MIESIĄCA 
W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i piątek 
miesiąca. W czwartek modlimy się w intencji kapłanów oraz 
o nowe powołania. W piątek oddajemy cześć 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Niech te dni staną się 
okazją do odnowy naszej przyjaźni z Jezusem u progu 
rozpoczynającego się Wielkiego Postu 
 

 PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA (ZMIANY OD MARCA) 
Na prośbę parafian od tego miesiąca wprowadzamy drobne 
zmiany w porach nabożeństwa pierwszosobotniego  
z godziny popołudniowej na poranną. Zapraszamy 
wszystkich czcicieli Matki Bożej na nabożeństwo 
wynagradzające o godz. 07:15 rano (nie o 17.00 jak było do 
tej pory), po którym odprawimy Msze Świętą ku czci 
Najświętszej Maryi Panny o godz. 08.00. 
 

 24h ADORACJA -  4/5 MARCA 
Zachęcamy parafian do czuwania przy Panu Jezusie. W tym 
celu zostanie na tablicy ogłoszeń znajduje się  lista na którą 
prosimy aby się wpisywać. Zależy nam, aby każda godzina 
przed Panem Jezusem była zapełniona 
 

 NOCNA SPOWIEDŹ 
Spowiedź Święta w nocy, dla zapracowanych, zabieganych  
i zmęczonych będzie miała miejsce tradycyjnie w pierwszy 
piątek miesiąca od godz. 20.00 do ostatniego penitenta. 

 

 ZAPROŚ BŁOGOSŁAWIONYCH DO DOMU 
Od niespełna miesiąca mamy w naszej parafii relikwie 
błogosławionych polskich misjonarzy-męczenników  
bł. Michała i bł. Zbigniewa. Nie chcemy jednak aby to 

wydarzenie było jednostkowe a pamięć o tych młodych 
franciszkanach żyła w nas i inspirowała do wielkich rzeczy. 

W tym duchu zapraszamy rodziny naszych parafian do 
przyjęcia relikwii pod swój dach.  

Każda rodzina, w tym również osoby samotne, będą 
mogły otrzymać  relikwiarz do swojego domu na okres 
jednego tygodnia. W założeniu chcemy aby ten wyjątkowy 
czas stał się okazją do wspólnej modlitwy całego domu. 
Zapraszając sąsiadów czy inne osoby bliskie w tym czasie do 
swojego domu, można opowiedzieć im historię 
męczenników i włączyć w swoją modlitwę. 

 Relikwiarz będziemy w zaufaniu powierzać tylko 
naszym parafianom, których jakiś czas znamy i mamy 
orientacje na temat ich wiarygodności.  
 Relikwiarz będzie przekazywany danej osobie po 

ostatniej Mszy Św. w niedzielę. O zwrot prosimy przed 
Mszą Świętą wieczorną w sobotę, tak, aby relikwie całą 
niedzielę mogły być znowu w świątyni. 
 Początek peregrynacji planujemy na pierwszą 

niedzielę Wielkiego Postu – tj. 6 marca. 
 Każda rodzina poza relikwiarzem otrzyma  

w pakiecie modlitewnik oraz propozycje rodzinnych na 
każdy dzień tygodnia. 
 Zapisy odbywają się zakrystii od dzisiejszej niedzieli.   

 

 KATECHUMENAT 
Zapraszamy wszystkich parafian do wzięcia udziału  
w obrzędach inicjacji do przyjęcia Sakramentu Chrztu 
Świętego dwóch naszych dorosłych katechumenów: Johna 
i Finlay’a. Poszczególne ryty będą odbywać się w niedzielę 
Wielkiego Postu o godz. 12:00. 
 

 KAWIARENKA 
Zapraszamy po Mszach Świętych do naszej niedzielnej 
kawiarenki. Nie tylko można zabierać ciasta w plastikowych 
opakowaniach, lecz można usiąść do stolika przy kawie czy 
herbacie. W dzisiejszą niedzielę ciasta przygotowali 
członkowie KOŁA PRZYJACIÓŁ HARCESRTWA. 
 

 KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 
Zapraszamy pary narzeczeńskie na kurs w ramach 
przygotowania do małżeństwa. Najbliższy kurs odbędzie 
się w naszej Parafii w sobotę 12 marca i będzie trwać od 
godz. 10.00 do 19.00. Zapisy przez formularz dostępny na 
stronie internetowej Parafii.  
 

 

* * * 
 

Dnia 4-go lutego  odeszła do Pana w wieku 74. lat 

Śp. Krystyna Hejsak 
Pogrzeb odbędzie się 10 marca o godz. 11.00  w naszym kościele 

Bardzo zasłużoną i oddaną parafianką. Ostatnie swoje lata spędziła  
w Windsor. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 


