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1. Rozpoczynamy 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. To czas duchowego wsparcia
wszystkich zmagających się z problemem uzależnienia oraz modlitwy o trzeźwość w naszych
rodzinach i parafii.
2. W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona szczególny czas Wielkiego Postu.
Msze Święte o godz. 6.30, 8.00, 10.00, 16.00 i 18.30. Taca na działalność Caritas.
3. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem
60. roku życia, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego
posiłku do syta. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Wiernych od 14. roku
życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
4. W czwartek po Mszy wieczornej w kościele konferencja przedchrzcielna dla rodziców i
chrzestnych.
5. Pierwszy piątek Wielkiego postu to Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystywania
seksualnego małoletnich. Włączmy tę intencję we wspólną i indywidualną modlitwę.
6. W piątek Droga Krzyżowa: dla dzieci o godz. 16.00, a dla dorosłych o 17.45. W niedzielę o
godz. 15.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a następnie Msza Św. bez homilii.
7. W niedzielę obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Niech tego dnia
towarzyszy nam pamięć i modlitwa za bohaterów naszej Ojczyzny.
8. W środy wieczorną Mszę Św. poprzedzamy Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o
godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy czcicieli Matki Bożej. Oprócz podziękowań i próśb na
nowennę wrzucanych do skrzynki, w zakrystii można zamawiać intencje do Mszy Św. zbiorowej
odprawianej po nowennie.
9. W nawiązaniu do 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II oraz Tygodnia modlitw o
Trzeźwość Narodu zachęcamy do włączenia się w łańcuch postu i modlitwy począwszy od
środy popielcowej. Na stoliku za ławkami są kartki z datą. W tym dniu proponuje się jeśli to
możliwe: udział we Mszy Św., ofiarowanie Komunii Św., indywidualne rozważanie np. Drogi
krzyżowej albo post ścisły lub inną formę umartwienia np. od telewizji, internetu czy różnych
używek, w intencji Ojczyzny i o pokój na świecie.
10. Na tablicy w przedsionku kościoła wisi zaproszenie na „Wielkopostne ćwiczenia duchowe”
dla pracowników Służby Zdrowia w Kałkowie-Godowie.
11. W niedzielę, 7 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w Warszawie, na Placu Piłsudskiego
odbędzie się beatyfikacja Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Osoby, które chciałyby
otrzymać bezpłatną kartę wstępu na to wydarzenie, kartę parkingową dla samochodu
osobowego lub zapisać się na wyjazd autokarem z naszej Parafii (koszt 50 zł) zapraszamy do
kancelarii najpóźniej do dnia 20 marca.
12. Dziękujemy za sprzątanie kościoła mieszkańcom bloku przy ul. 8 września 13 oraz za ofiarę
na kwiaty 90 zł. W tym tygodniu nadal ich prosimy o opiekę nad naszą świątynią. Dziękujemy
także za bezimienne ofiary 200 i 150 zł.
13. W minionym czasie do wieczności odeszli śp. Petronela Bigos, Adela Kość i Jerzy Sowiński,
którego pogrzeb będzie w poniedziałek. Polecając ich miłosierdziu Bożemu módlmy się:
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…
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