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1.  W najbliższy wtorek, 11 lutego, przypada rocznica objawień Matki Bożej w Lourdes  

i Światowy Dzień Osób Chorych. Przypominam, iż tak jak w latach ubiegłych, Mszę św.  

z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych (wszystkim poważnie cierpiącym  

i chorującym w naszej Parafii), przeżywać będziemy w tym roku dokładnie za miesiąc 

podczas naszych wielkopostnych Parafialnych Rekolekcji.          

 

2. Kandydatów do Bierzmowania raz jeszcze zapraszam na spotkanie w najbliższą sobotę 

15 lutego na godz. 9.30. Proszę wszystkich o obecność oraz zabranie ze sobą Książeczek 

bierzmowanych i deklaracji pobranych jeszcze w roku ubiegłym przed Świętami. 

 

3. W następną zaś sobotę, tj. 22 lutego na godz. 9.30, zapraszam już dziś Dzieci Komunijne 

na katechezę dla nich połączoną ze spotkaniem organizacyjnym Rodziców. 

  

4. Informuję, iż rozpoczęte już zostały przygotowania do naszej tegorocznej autokarowej 

pielgrzymki parafialnej; w bieżącym roku na Mazury w terminie od 22 do 24 czerwca 

(poniedziałek – środa, z dwoma noclegami i posiłkami w Sanktuarium w Świętej Lipce,  

w cenie ok. 350 zł). W programie także Sanktuarium w Gietrzwałdzie, Klasztor w Stoczku 

Warmińskim (miejscu uwięzienia Prymasa Tysiąclecia, związanym z początkiem maryjnej 

odnowy w naszym kraju), Muzeum Grunwaldu, Lidzbark Warmiński oraz rejs po 

Jeziorach Mazurskich. Kolejność zgłoszeń związana będzie z przydziałem pokoi. Zapisy  

w tygodniu w zakrystii po Mszy św. oraz w biurze parafialnym. Przy zapisach proszę  

o przygotowanie numeru PESEL do ubezpieczenia oraz zaliczki w kwocie 100 zł. Dziękuję.         

 

5. We współpracy z Parafią Klasztorną zamierzamy również podjąć próbę zorganizowania 

wspólnego wyjazdu do Ziemi Świętej pod opieką Kustodii Franciszkańskiej, to znaczy 

Biura Pielgrzymkowego Ojców Franciszkanów przebywających na miejscu w ziemi naszego 

Zbawiciela. Osoby zainteresowane do końca miesiąca lutego proszę o kontakt dla 

zapoznania się ze szczegółami pielgrzymki (jej programem i kosztem) oraz dla ustalenia 

proponowanego terminu wyjazdu. Zapraszamy! 

 

6. Zachęcam do lektury nowego Przewodnika, artykułów: Chorzy nie idą sami (o opiekunach 

i opiece osób chorych), Kurcząca się Polska, Rodzice i cyberprzemoc, Jak się dobrze kłócić?  

a także czasopisma Miłujcie się! (w cenie 6 zł). 
 

 

 

   Ks. Piotr Waszak 

 


