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▪▪ W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się 51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. W tym roku w nawiązaniu do 100. rocznicy odzyskania niepodległości tematem przewodnim inicjatyw trzeźwościowych są słowa:
„Trzeźwość egzaminem z wolności”.
▪▪ Zgodnie ze starym zwyczajem przed Środą Popielcową w kościołach organizowane
są tzw. nabożeństwa czterdziestogodzinne z wystawionym Najświętszym Sakramentem. Zapraszam więc serdecznie dzisiaj, a także w poniedziałek i wtorek, na
adorację poprzedzoną i zakończoną Mszą św. Dla zapewnienia ciągłości osób ado
rujących, podany jest ramowy plan czuwania przed Najświętszym Sakramentem
(jest to tylko propozycja, gdyż wszyscy są zaproszeni według swoich możliwości):
▪▪ W środę rozpoczyna się Okres Wielkiego Postu. Msze św. w Środę Popielcową z obrzędem posypania popiołem będą celebrowane o godz. 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00.
W tym dniu wiernych obowiązuje post ścisły, tzn. jakościowy i ilościowy (wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wiernych od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje wiernych od 18. do 60.
roku życia; obowiązek ten nie dotyczy chorych). Przykazanie kościelne zobowiązuje
wiernych w całym Wielkim Poście do powstrzymania się od udziału w zabawach.
▪▪ W Środę Popielcową rozpoczniemy również nasze tegoroczne rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. ppłk dr Jerzy Niedzielski, obecny duszpasterz akademicki i spowiednik kleryków w seminarium duchownym w Opolu, a poprzednio
przez wiele lat kapelan Wojska Polskiego i polskich żołnierzy służących w siłach
ONZ i NATO w Libanie, Bośni i Hercegowinie, Afganistanie i Iraku.
▪▪ Bardzo gorąco zachęcam do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnym: Droga krzyżowa będzie w piątki o godz. 17.15, a Gorzkie żale z kazaniami pasyjnymi – w niedziele o godz. 17.15.
▪▪ Odpusty zupełne związane z Wielkim Postem można uzyskać za: pobożne odprawienie Drogi krzyżowej; udział w Gorzkich żalach (raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu); ponadto w każdy piątek Wielkiego Postu za pobożne odmówienie
po Komunii św. przed wizerunkiem Jezusa ukrzyżowanego modlitwy Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na nasze inwestycje parafialne, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie przekazana księdzu rekolekcjoniście na prowadzone
przez niego inicjatywy duszpasterskie. „Bóg zapłać”.

