
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 KATOLICKA 
 

NA WIELKI POST POLECAMY 
 

Ks. Krzysztof Wons  
„Modlitwa Ewangelią na każdy dzień” 

 

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. 
 

 

 TACA NA UKRAINĘ 
W dzisiejszą niedzielę zbieramy tacę jako pomoc 
humanitarną dla mieszkańców Ukrainy. Za wszystkie dary 
serce dziękujemy 
 

 ZBIÓRKA ŚRODKÓW DLA UKRAINY 
 środki pielęgnacyjne i higieniczne, środki myjące do 

ciała, pasty i szczoteczki do zębów 
 szczotki do włosów, podpaski 
 pieluchy dziecięce i dla dorosłych 
 ręczniki z mikrofibry 
 jedzenie o dłuższym terminie do spożycia (suchy 

prowiant np. makarony) 
WYMIENIONE WYŻEJ RZECZY MOŻNA PRZYNOSIĆ  

OD PRZYSZŁEJ NIEDZIELI 
 

 WIELKI POST 
W najbliższą środę rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. 
Jest to czas pokuty i zgody na wewnętrza drogę ku 
nawróceniu. Cała dynamika tekstów liturgicznych ma 
prowadzić do nocy Wigilii Paschalnej, podczas której 
odnowimy łaskę Chrztu Świętego. 
 

PROPOZYCJE NA WIELKI POST 
 

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. 
 

KATECHEZY WIELKPOSTNE 
Rekolekcje wielkopostne będą odbywać w każdy piątek 
o godz. 19.45. Ważne jest, aby starać się być na wszystkich 
częściach oraz przygotować brewiarz do odmawiania 
nieszporów 

 

MODLITWA O ŚWICIE 
Zapraszamy na poranną modlitwę liturgii godzin: 
jutrznia i godzina czytań w środy, czwartki i piątki  
o godz. 6.15 (kończymy o 7.00) 

 

OSOBISTA MODLITWA SŁOWEM BOŻYM 
Zachęcamy do osobistej modlitwy Słowem Bożym wg 
tekstów ks Krzysztofa Wonsa „Modlitwa Ewangelią na 
każdy dzień” (książka dostępna w naszej księgarni) 

 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.   
 

 

 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.  
 

 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 SCHOLI PANI OLI 
 
 

 

* * * 
 

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! 


