
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 ubiegłą niedzielę i Środę popielcową zebraliśmy £5000. 
Środki te zostały przekazane do biura centralnego PMK a 
dalej do CARITAS POLSKA. Dziękujemy serdecznie 
wszystkim za hojność. 
 

 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 DZISIEJSZEJ NIEDZIELI DO PRZYSZŁEJ 

 
 

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) 
 

GORZKIE ŻALE 
Zapraszamy na tradycje nabożeństwo gorzkich żali  
w niedzielę o godz. 17.30. Prosimy pamiętać że istnieje 
ryzyko zablokowania samochodów na parkingu przez 
uczestników Mszy Św. o 18.00 

 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.  

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. 
 Każda rodzina poza relikwiarzem otrzyma  

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

 

 REMONT KUCHNI 
Od poniedziałki rozpoczynamy remont kuchni, który 
przewidujemy, że potrwa około 2-3 tygodnie. W tym czasie 
kawiarenka w niedzielę będzie nieczynna a grupy mające 
dyżur prosimy o rozprowadzanie ciast w plastikowych 
boksach, do wzięcia do domu. 
 

 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 przygotowała rodzina 
państwa Miara 
 

 PODZIĘKOWANIA 
Dziękujemy serdecznie ks. Jarosławowi Kozakowi za 
wygłoszone do nas Słowo Boże oraz promowanie 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 
 

 FINANSE 
Przestawiamy zestawienie lutowe niedzielnych tac: 
DATA TACA  GIFTAID 
6-lut-2022 586.00 1.770.00 
13-lut-2022 511.00 1.524.50 
20-lut-2022 495.00 1.221.50 
27-lut-2022 565.00 931.50 

 

Dziękujemy wszystkim za wspieranie naszej Parafii! 


