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26 lutego 2020 rok 

 
1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna  53 Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. To 
szczególny czas duchowego wsparcia wszystkich zmagających się z problemem 
uzależnienia oraz modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i parafii. Nie bądźmy 
obojętni – jeszcze wielu potrzebuje naszego przykładu i wytężonej modlitwy.  
 
2. Dnia 26 lutego  rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msza Święta w Środę 
Popielcową o godz. 1700. Zachęcamy wiernych do przeżywania tego dnia w duchu 
pokuty. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest 
posypanie głowy popiołem. Przypominamy, że wierni między 18. a 60. rokiem życia, 
oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, są zobowiązani do zachowania 
postu ścisłego, który pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne 
posiłki w ciągu dnia 
 
3. Zakończyliśmy Nawiedzenie Matki Bożej Częstochowskiej w rodzinach. Bardzo 
serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę przed Panią Jasnogórską oraz uczestnictwo 
we Mszach świętych sprawowanych w intencji waszych rodzin. Podsumowanie 
nawiedzenia odbędzie się podczas rekolekcji wielkopostnych które będzie prowadził 
Ojciec Dominik – paulin, ten sam który przygotowywał nas do nawiedzenia Matki 
Bożej.  
 
4. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w kościele parafialnym:  
 - z klas VIII w czwartek po Mszy świętej wieczornej (godz. 1800) 
 - z klas VII w piątek po Mszy Świętej wieczornej (godz. 1800) 
 
5. W piątek o godz. 1700  Droga Krzyżowa. Po Drodze Krzyżowej Msza Święta. 
 
6. W przyszłą, pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczniemy odprawianie 
Gorzkich żali. Nabożeństwa z kazaniem pasyjnym będą sprawowane po Mszy Świętej 
o godz. 1100.  
 
7. Wyzwania wielkopostne warte odkrycia. Zdrapka Wielkopostna. Zaczynamy od 
środy popielcowej. Przez 40 dni zdrapuj kolejne pola i realizuj odkryte inspiracje. Jedna 
zdrapka dla jednej rodziny do pobrania z stolika z prasą. Instrukcja znajduje się na 
odwrotnej stronie zdrapki. 
 
8. Za tydzień podczas Gorzkich Żali adorują Siostry z Róży Różańcowej p. Genowefy 
Niziołek. 
 
9. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 1000, spotkanie scholii o godz. 1100. 
 
10. Intencje Mszy Świętych na nadchodzący tydzień.  
 
11. Solenizantom i jubilatom tygodnia życzymy obfitych Bożych darów i wielu znaków 
ludzkiej miłości. 


