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1. W tym tygodniu rozpoczyna się Wielki Post. W najbliższą środę przypada ŚRODA
POPIELCOWA. Msze święte z posypaniem głów popiołem o g. 8 00; 900; 1600 i 1800.
W tym dniu obowiązuje post ścisły tj. ilościowy i jakościowy.

2. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych:
• DROGA KRZYŻOWA dla dzieci w piątki o 1630;
• DROGA KRZYŻOWA dla młodzieży i dorosłych w piątki o g.1730;
• GORZKIE ŻALE w niedziele o g.1715 wraz z kazaniem pasyjnym.
W czasie Gorzkich Żali będzie zbierana taca. Zebrane ofiary będą przeznaczone na
kwiaty do Pańskiego Grobu. Ofiary na kwiaty można również składać do skarbony
pod chórem.

3. Można uzyskać odpusty zupełny: za każdorazowy udział w nabożeństwie Gorzkich
Żali oraz za każde odprawienie Drogi Krzyżowej z przechodzeniem do kolejnych
stacji pod zwykłymi warunkami.

4. W

bieżącym roku przeżywać będziemy Odnowienie Misji Parafialnych, które
odbędą się od 19 do 23 marca. Prowadzić je będą Kapłani, którzy prowadzili Misje
Parafialne w 2013r. Prosimy o zarezerwowanie czasu na ten święty czas.

5. W

tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę
miesiąca. W czwartek po Mszy Świętej przed NS będziemy modlić się o święte
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W piątek od g. 9 00 udamy się z posługą
do naszych chorych. Okazja do spowiedzi w trakcie adoracji NS o g. 17 00 i w
trakcie Drogi Krzyżowej o g.1730. Ks. Przemysław uda się do chorych w sobotę. W
niedzielę, po każdej Mszy Św. adoracja NS, a po Mszy Świętej o 12 30 spotkanie
Grupy Modlitewnej w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

6. Zachęcam do czytania prasy katolickiej: Tygodnika Niedziela i Gość Niedzielny.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary
składane na Kościół, w postaci ofiar: na tacę, na ogrzewanie czy na remonty.
Życzymy radosnego przeżywania ostatnich dni Karnawału, a we wtorek – udanego i
smacznego „śledzika”.
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