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Dzisiaj o godz. 16.30 - Droga Krzyżowa dla wszystkich. O godz. 17.00 Gorzkie Żale
z kazaniem Pasyjnym, a następnie zaraz Msza św. około 17.45 już bez kazania. Kto
przychodzi na Mszę św. powinien wysłuchać kazania Pasyjnego. Na Gorzkich Żalach
składka na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dzieci na Gorzkich Żalach będą dostawać
pamiątkowe obrazki, które uczynią całość z obrazkami z dróg krzyżowych.
Na ołtarzu Matki Boskiej znajduje się książka trzeźwości gdzie można wpisywać swoje
postanowienia abstynencji na określony czas.
Wraz ze Środą Popielcową rozpoczął się także czas tzw. Komunii świętej wielkanocnej, który
potrwa aż do niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Przypominamy o przykazaniu kościelnym
mówiącym o powinności skorzystania raz w roku z sakramentu pojednania i przyjęcia
Komunii świętej w okresie wielkanocnym. Codziennie przed Mszą Świętą jest możliwość
skorzystania ze spowiedzi świętej. Na te największe chrześcijańskie święta oczyśćmy nasze
serca, uczyńmy je gotowymi na przyjęcie zmartwychwstałego Pana.
W piątek - o godz. 17.30 - Droga Krzyżowa dla Dzieci, a po niej o 18.00 - Msza św. z Litanią
do Najdroższej Krwi Chrystusa. Po Mszy św. około 18.45 Droga Krzyżowa dla Młodzieży i
starszych. Szczególnie młodzieży przystępujących w tym roku do Sakramentu Bierzmowania.
W kaplicy w Przewozie i w Miejscu o Droga Krzyżowa o 16.30.
Zachęcamy Parafian do uczestnictwa w Drodze krzyżowej i Gorzkich Żalach. W Wielkim
Poście za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej i udział w Gorzkich Żalach można dostąpić
Odpustu Zupełnego pod zwykłymi warunkami. Na podobnych zasadach może też zyskać
odpust zupełny wierny, który po przyjęciu Komunii Świętej w czasie Wielkiego Postu
odmówi modlitwę: „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu” przed wizerunkiem ukrzyżowanego
Zbawiciela. Odpust zupełny można zyskać jeden raz w ciągu dnia. Zyskany odpust można
ofiarować za siebie lub na sposób pomocy za jedną duszę w czyśćcu cierpiącą. Tekst tej
modlitwy można wziąć z gabloty z gazetami.
W dzisiejsza niedzielę składka na Centrum Jana Pawła II.
W ostatnia niedzielę na inwestycje parafialne wpłynęły 154 koperty na sumę 9 tysięcy 300 zł.
Była 1 koperta za 10 zł., 3 koperty po 20 zł., 3 koperty po 30 zł., 3 koperty po 40 zł., 112
kopert po 50 zł., 1 koperta za 70 zł., 28 kopert po 100 zł., 1 koperta za 150 zł., 2 koperty po
200 zł. Bez kopert było 3 tysiące 100 zł. Razem było 12 tysięcy 400 zł. Serdeczne Bóg zapłać.
Czas Postu, czyni w naszych sercach wiele przemian, wiele postanowień, dlatego też oddajmy
Bogu czas, w którym to On pomoże nam poznać siebie, poznać potrzeby bliźniego, w kolejnej
adoracji Najświętszego Sakramentu na którą zaprasza Krąg biblijny w przyszłą sobotę tj. 27
lutego po Mszy Świętej wieczornej. Zachęcamy do składania własnych intencji, które zostaną
odczytane w trakcie adoracji. Intencje należy zostawiać w koszyku postawionym na stoliku
przy konfesjonale, lub wrzucać do skrzynek z prośbami i ofiarami znajdujących się przy
ołtarzach bocznych.
Dzisiaj po Mszy św. wieczornej spotkanie Redakcji Sapientia.

• Jak było ogłaszane dzisiaj po każdej Mszy św. Oaza Młodzieżowa „Przystań” kwestuje w ramach akcji

„Wyślij Pączka do Afryki” prowadzoną przez Ojców Kapucynów. Datki zostaną przeznaczone na
dożywianie głodnych dzieci, ich edukację oraz wsparcie tamtejszych wspólnot. Projekty realizowane
są w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie. Zapraszamy do włączenia się w akcję.
• W czwartek zapraszamy młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania na spotkanie

formacyjne, które odbędzie się w kościele. Na godzinę 17.00 zapraszamy klasę VIII a, a na godzinę
18.30 klasę VIII b. Jednocześnie przypominamy, że te spotkania są obowiązkowe.

