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Kończymy nasze Rekolekcje Parafialne, dziękujemy ks. Mirosławowi za ich poprowadzenie, ukazanie
piękna powołania kobiety i mężczyzny, piękna wiary i poprowadzenie na spotkania z Jezusem przez
naszych patronów św. Mateusza i św. Józefa. Dziękujemy za modlitwę w intencji naszej Parafii i
polecamy posługę Księdza naszym modlitwom, Szczęść Boże i Bóg zapłać.
Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15, Droga Krzyżowa w piątki dla dzieci o godz. 16.30, dla
dorosłych i młodzieży o godz. 17.30. W poniedziałek wystawienie Najświętszego Sakramentu o
17.30, we wtorek Nabożeństwo do św. Mateusza, a w środę Nowenna do Matki Bożej NP. Również w
środę zapraszamy młodzież na Strefę Dialogu, informacje o spotkaniu w Internecie.
W piątek zebranie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania z pierwszych klas
ponadpodstawowych na Mszy św. o godz. 18.00. W przyszłą niedzielę 28.02 spotkanie dla
przygotowujących się do bierzmowania z kl. VII, VIII i z I ponadpodstawowych na Mszy św. o godz.
18.00.
W poniedziałek 1 marca zapraszamy wszystkich mężczyzn na kolejne spotkanie Rycerzy Kolumba w
czasie Mszy św. o godz. 18.00. Zachęcamy wszystkich Mężczyzn do włączenia się aktywnie w
duszpasterstwo naszej Parafii.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o miłości, która wymaga ryzyka oraz o Psalmach
jako o drodze do poszukiwania głębi.
W przyszłym tygodniu IV niedziela miesiąca, będziemy zbierali ofiary na ogrzewanie kościoła. Po
Mszy św. będziemy zbierali ofiary na Caritas naszej Diecezji.
W związku z 100-tną rocznicą urodzin ks. Franciszka Blachnickiego zapraszamy do wzięcia udziału w
konkursie plastycznym i literackim „Prorok Żywego Kościołą”. Szczegółowe informacje w Internecie
i w gablotce.

SP nr 65 informuje o rozpoczęciu rekrutacji do klasy pierwszej ogólnej, integracyjnej i o profilu
pływanie, dodatkowe informacje na stronie szkoły i w gablotce. Salezjańska Szkoła Podstawowa
ogłasza nabór do kl. 0, I, i IV, szczegółowe informacje na stronie szkoły oraz w programie o szkole w
dniu 23.02 w TV Trwam o godz. 18.15.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Ryszard Janusz l. 75, zam. ul. Rzeźniackiego 12 oraz śp. Jerzy
Lipiński l. 78, zam. ul. Rzeźniackiego 10. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz
Panie…

