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1. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Św. Jana Pawła II mówił:
„Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i
wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w
sprawiedliwości dla wszystkich ludzi”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie
otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych,
zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na
świecie.
2. W poniedziałek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.30, a po Mszy
św. spotkanie wspólnoty św. Ojca Pio w domu parafialnym.
3. W czwartek
podczas wieczornej Mszy Św. powitanie Matki Bożej w znaku ikony Wspomożycielki
Prześladowanych Chrześcijan. Obraz nawiedza wspólnoty, w których są Rycerze Kolumba.
Wizerunek będący wezwaniem do modlitwy za chrześcijan cierpiących prześladowanie i o pokój
na świecie pozostanie u nas do soboty rano. Dobrowolną ofiarą serca można wesprzeć
cierpiących chrześcijan.
4.
W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Adoracja Najświętszego
Sakramentu w czwartek od godz. 17.30, a w piątek po Mszy Św. wieczornej wystawienie
Najświętszego Sakramentu i Litania do Serca Pana Jezusa. W piątek dodatkowa Msza święta o
godz. 16.00, a po niej Droga Krzyżowa dla dzieci, zaś dla dorosłych o 17.45. W niedzielę o
godz. 15.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a następnie Msza Św. bez homilii.
5.
W sobotę zapraszamy do licznego udziału w Eucharystii i wieczornym nabożeństwie
kończącym się procesją światła.
6.
Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. będzie miało miejsce w
przyszłą niedzielę o godz. 10.00.
7.
W poniedziałek (9 marca) spotkanie rodziców modlących się za swoje dzieci, a także żon za
mężów. Gromadzimy się o 19.15 w kościele. Będziemy przeżywali 5 rocznicę powstania tejże
wspólnoty.
8.
W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na rzecz dzieła pomocy misjonarzom „Ad gentes”.
9.
W niedzielę obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach
o wszystkich kobietach, polecając ich trud i życie Panu Bogu.
10.
Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii będą od 12 do 15 marca. Już teraz zapraszamy o
udziału polecając rekolekcjonistę Waszym modlitwom.
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11.
Przypominamy, że 1% podatku można przekazać na organizację pożytku publicznego, np.:
Caritas. Ulotki w przedsionku.
12.
Dziękujemy za sprzątanie kościoła mieszkańcom bloku przy ul. 8 września 13 i za ofiarę na
kwiaty 220 zł. W tym tygodniu o opiekę nad naszą świątynią prosimy mieszkańców bloku przy
ul. 8 września 15. Dziękujemy także za bezimienne ofiary 200 i 50 zł.
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