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Zapraszam na przeżywanie wielkopostnych nabożeństw: Droga Krzyżowa dla dzieci w każdy piątek o
godz. 17.30, a dla młodzieży i dorosłych po Mszy św. o godz. 18.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali, z
kazaniem pasyjnym, w każdą wielkopostną niedzielę o godz. 17.15.
Rekolekcje Wielkopostne, w tym roku, w naszej parafii przeżywamy w zmienionej formule.
Ze względu na epidemiczne ograniczenia wsłuchiwać się będziemy w rekolekcyjne rozważania w 3
kolejne niedziele Wielkiego Postu: dziś, w 4 Niedzielę Wielkiego Postu (14.03) – rozważania
rekolekcyjne prowadzi ks. Jacek Bryś, duszpasterz młodzieży oraz wikariusz parafii pw. Św.
Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu; kościoła położonego na Nadwarciańskim Szlaku
Drogi Św. Jakuba, na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej. MSZE ŚW. O GODZ. 10.00 BĘDĄ
TRANSMITOWANE NA PARAFIALNYM KANALE YOUTUBE.
Chorych naszej parafii, z posługą sakramentalną przed Świętami Wielkiej Nocy – na
indywidualne zgłoszenia – odwiedzimy 26.03 (piątek) od godz. 7.30.
Spowiedź św. wielkanocną przeżywać będziemy w naszej parafii, w sobotę, 27.03 (przed Niedzielą
Palmową) w godz. od 9.00 do 10.00 oraz od 16.00 do 18.00. Jednocześnie od 22.03, od poniedziałku
do piątku, 26.03, będzie okazja do spowiedzi św. pół godziny przed każdą mszą św.
Zapraszam serdecznie dzieci do parafialnego KONKURSU NA NAJWIĘKSZĄ I
NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ – rozstrzygnięcie konkursu w Niedzielę Palmową na
Mszy św. o godz. 12.00. Sposób i technika przygotowania dowolne!
W przyszłym tygodniu przeżywać będziemy 3 Niedzielę Miesiąca – w naszej Parafii dzień
szczególnej, modlitewnej pamięci o wszystkich dobroczyńcach naszej wspólnoty. Składka z
tego dnia w całości przeznaczona jest na cele remontowo-inwestycyjne. Dziękuję wszystkim za
życzliwość w okazaniu jakiejkolwiek pomocy, zwłaszcza duchowo, poprzez modlitwę w intencji
wszystkich działań podejmowanych przez naszą wspólnotę, ale też materialnie. Dziękuję również za
indywidualne wpłaty na konto parafialne.
Spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania, w
najbliższy czwartek, 18.03, po mszy św. o godz. 18.00.
Ze względu na to, że jest z nami ks. Piotr, możemy przyjąć więcej intencji mszalnych. Kto
byłby zainteresowany zamówieniem mszy św. zapraszamy po każdej mszy św. do zakrystii lub w
biurze parafialnym. Jest też możliwość przesłania prośby przez specjalny formularz zgłoszeniowy na
stronie internetowej. Zmienił się również nr telefonu do kontaktu z Parafią. Teraz jedynym numerem
obowiązującym jest: 519 317 777.
Przypominam o tygodniowych, parafialnych nabożeństwach: w środę o godz. 7.00, Msza św.
przez wstawiennictwo św. Judy Tadeusza. Jest patronem od spraw trudnych i
beznadziejnych.Kartki z intencjami – prośbami do św. Judy Tadeusza można zostawić w koszyku
pod chórem. Będą odczytywane na początku mszy św. Intencje modlitewne do św. Judy Tadeusza,
można zamawiać również przez specjalny formularz na stronie internetowej Parafii. Również w środy

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy św. o godz. 18.00 (kartki z intencjami można
wcześniej włożyć do koszyka pod chórem oraz wysłać przez specjalny formularz zgłoszeniowy na
stronie internetowej parafii); adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek, od godz. 16.00
do 18.00; Koronka do Bożego Miłosierdzia, w piątek po mszy św. o godz. 18.00. W niedzielę o godz.
7.30 Wymienianki Roczne za naszych bliskich zmarłych, a po nich Godzinki ku czci Matki Bożej.
Przypominam, że ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne: w kościele proszę
zakrywać usta i nos oraz zachować dystans w ławkach; obowiązuje nas również limit 1
osoby na 15 m2 – w naszym kościele jednocześnie może przebywać do 55 osób, oprócz
księdza i służby liturgicznej. Przy wyjściu znajdują się miejsca do dezynfekcji rąk.
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; z naszej parafialnej wspólnoty
odeszła do wieczności + Anna Gajda, lat 93, zam. ul. Powstania Listopadowego 11; a także o
zmarłych budowniczych i ofiarodawcach tej świątyni oraz pierwszym Proboszczu i budowniczym tego
kościoła +ks. Prałacie Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!
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