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NIEDZIELA ZWYKŁA 
12 Lutego 2017 r. 

 
 

1. Zapraszamy w naszej parafii na nabożeństwa: 

 Poniedziałek – do naszego patrona św. Michała Archanioła 

 Środa – do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

 Piątek – do Miłosierdzia Bożego 

Wszystkie nabożeństwa odbywają się w łączności z wieczorną Mszą św. 

 

2. Spotkanie dla rodziców młodzieży przygotowującej się do sakramentu 

bierzmowania będzie w poniedziałek 13 lutego. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 

18.00, następnie spotkanie w kościele. Ze względu na bardzo ważne informacje 

dotyczące sakramentu bierzmowania obecność rodziców obowiązkowa. 

 

3. Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii 

Świętej będzie we wtorek 14 lutego. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00. Po 

Mszy św. spotkanie informacyjne w kościele. Obecność jest obowiązkowa. 

 

4. W najbliższą środę 15 lutego  organizujemy z naszej parafii wyjazd do kina Helios 

do Bydgoszczy na przedpremierę filmu p.t. „Zerwany Kłos”. To długo oczekiwany 

film opowiadający o życiu i męczeństwie  bł. Karoliny  Kózkówny, która jest 

patronką życia w obronie wartości. Wyjazd o godz. 16.30 spod Fary. Koszt biletu 

to 20 zł. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc. Zgłoszenia w zakrystii. 

 

5. Od dzisiejszej niedzieli zapraszamy do odbierania formularzy i zapisywania się na  

pielgrzymki i wyjazdy z naszej parafii, które będą realizowane na wiosnę i w 

okresie letnim. Organizujemy trzy wyjazdy:  

 

 JASNA GÓRA – GIDLE – w roku 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu 

Matki Bożej. Pielgrzymka organizowana jest dla całej naszej parafii dnia  

18 kwietnia we wtorek po poniedziałku wielkanocnym. Zwiedzimy Jasną 

Górę oraz Gidle. Będzie czas na modlitwę wspólnotową i indywidualną. 

Wykorzystamy czas na integrację. Formularze na wyjazd odbieramy od 

dzisiaj w zakrystii. Uczestnikami stajemy się w momencie oddania 

formularza i uiszczenia opłaty wyjazdowej. Kwota całkowita: dorośli 120 

zł, młodzież 80 zł natomiast dzieci 60 zł. Zapraszamy do wspólnego 

rodzinnego pielgrzymowania do serca Matki i Królowej na Jasną Górę. 

 



 

 KARPACZ i SZKLARSKA PORĘBA–  

wyjazd przedwakacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wyjazd będzie 

po Uroczystości Bożego Ciała w dniach od 16-18 czerwca i potrwa pełne 

trzy dni. W trakcie tego wyjazdu przewidzianych jest moc atrakcji, m.in.: 

ZOO i Afrykanarium we Wrocławiu, wycieczka z przewodnikiem na 

Śnieżkę, zwiedzanie świątyni Wang, pobyt i atrakcje w miasteczku 

westernowym WESTERN CITY, pobyt w Szklarskiej Porębie oraz 

podziwianie najpiękniejszych wodospadów w Karkonoszach. Formularze 

na wyjazd odbieramy od dzisiaj w zakrystii. Uczestnikami stajemy się w 

momencie oddania formularza i wpłacenia pierwszej raty w wysokości 100 

zł. Koszt całkowity wyjazdu: Liturgiczna Służba Ołtarza 280 zł, dzieci 300 

zł, młodzież 320 zł, dorośli 360 zł. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje 

kolejność zgłoszeń.  

 

 FRANCJA, HISZPANIA, PORTUGALIA (13-25 sierpień) –  

Pielgrzymka na 100-LECIE OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W FATIMIE 

 

Wszystkie informacje dotyczące wyjazdów, ceny, terminów i programów są 

dostępne na stronie naszej parafii www.fara-kcynia.pl w specjalnej zakładce: 

PIELGRZYMKI I WYJAZDY 2017. Jednocześnie informujemy, że zapisy na wyjazd 

do Fatimy zamykamy z końcem miesiąca lutego ze względu na wielki proces 

organizacji tej pielgrzymki. Zapisy na pozostałe wyjazdy zamykamy po podanych 

terminach bądź po wyczerpaniu miejsc.  

 

6. Zmarła: + Zofia Szmyt. Wieczny odpoczynek… 

http://www.fara-kcynia.pl/

