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1. W najbliższy poniedziałek, 11 lutego, przypadać będzie rocznica objawień Matki Bożej  

w Lourdes i partycypowany już tej niedzieli w modlitwie kościoła Światowy Dzień Osób 

Chorych. Uprzejmie informuję, iż tak jak w roku ubiegłym Mszę św. z udzieleniem 

Sakramentu Namaszczenia Chorych (wszystkim poważnie cierpiącym i chorującym  

w naszej Parafii), przeżywać będziemy w szczególnie sprzyjającym czasie spotkania z łaską 

Bożą, jaki przeżywać będziemy podczas naszych wielkopostnych Parafialnych Rekolekcji.          

 

2. Na najbliższe spotkanie Młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu 

Bierzmowania w roku obecnym oraz przyszłym zapraszam w sobotę za dwa tygodnie,  

23 lutego; na godz. 9.45 zapraszam klasy VII a na godz. 10.30 klasy VIII SP oraz III 

Gimnazjum. Proszę wszystkich o obecność oraz zabranie Książeczek Bierzmowanych.  

 

3. Przypominam, iż po wstępnym uzgodnieniu z przewoźnikiem z Trzemeszna w sprawie 

możliwego wznowienia dowozu Parafian na Msze święte niedzielne w naszym kościele  

na godz. 8.30 oraz wspólny powrót do domów (w zależności od ilości osób w cenie od 6 do 

10 zł za przejazd tam i z powrotem), uprzejmie proszę dzisiaj o zgłoszenia osób, które do 

tego dojazdu i odwozu chciałyby się przyłączyć (zechciejmy także poinformować wszystkie 

osoby w naszym sąsiedztwie, które tym transportem mogłyby być zainteresowane).  

W zależności od ilości osób chętnych, podjęta zostanie decyzja, czy z tej oferty skorzystać. 

 

4. Uprzejmie informuję Parafian, iż w najbliższym czasie (po otrzymaniu stosownych 

urzędowych upoważnień), przekierowany zostanie przy naszym kościele ruch pieszy na 

drugą stronę ulicy Benedyktyńskiej. Zabezpieczony zostanie jednocześnie fragment 

murowanego ogrodzenia od strony chodnika w ciągu ulicy na odcinku przęseł 6,7 i 8, 

stanowiąc etap wstępny prac nad odtworzeniem zabytkowego ogrodzenia naszej świątyni  

w taki sposób, by nie stanowiło ono w przyszłości zagrożenia dla poruszających się wzdłuż 

niego. Przepraszam za możliwe utrudnienia i dziękuję za zrozumienie. 

 

5. Zachęcam do lektury Przewodnika a zwłaszcza tematów: Schyłek cywilizacji (o zrównaniu 

prawa do aborcji z prawem do życia), Czas to miłość (o Społecznej Krucjacie Miłości 

Prymasa Tysiąclecia), Antagoniści i sojusznicy (o relacji pacjent – lekarz w Polsce) oraz 

innych artykułów. 
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