
  

 ▪ W niedzielę 23 lutego br. rozpoczyna się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. 
Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradza-
nia Bogu za grzechy pijaństwa. W tym roku tematem przewodnim inicjatyw trzeź-
wościowych są słowa: «Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach».

 ▪ Zgodnie ze starym zwyczajem przed Środą Popielcową w kościołach organizowane 
są tzw. nabożeństwa czterdziestogodzinne z wystawionym Najświętszym Sakra-
mentem. Zapraszam więc serdecznie dzisiaj, a także w poniedziałek i wtorek, na 
adorację poprzedzoną i zakończoną Mszą św. Dla zapewnienia ciągłości osób ado
rujących, podaję ramowy plan czuwania przed Najświętszym Sakramentem (jest 
to tylko propozycja, gdyż wszyscy są zaproszeni według swoich możliwości):

niedziela
15.00 – wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego 
15.15 – Róże Różańcowe
16.00 – Grupa Modlitwy Ojca Pio oraz Parafialny Zespół Caritas
16.45 – adoracja w ciszy
17.30 – nabożeństwo eucharystyczne
poniedziałek i wtorek
11.00 – Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Różańca 
12.00 – Róża Różańcowa pw. Wniebowzięcia NMP 
13.00 – Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Anielskiej
14.00 – Róża Różańcowa pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja w ciszy
16.00 – Parafialny Zespół Caritas
16.30 – adoracja w ciszy
17.00 – nabożeństwo eucharystyczne z udziałem Grupy Modlitwy Ojca Pio  

 w ramach comiesięcznego spotkania tej grupy

 ▪ W środę rozpoczyna się Okres Wielkiego Postu. Msze św. w Środę Popielcową 
z obrzędem posypania popiołem będą celebrowane o godz. 7.00, 16.30 i 18.00. 
W tym dniu wiernych obowiązuje post ścisły, tzn. jakościowy i ilościowy (wstrze-
mięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wiernych od 14. roku życia, bez gór-
nej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje wiernych od 18. do 60. 
roku życia; obowiązek ten nie dotyczy chorych). 
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 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Przed Mszą św. o godz. 17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie kandyda-
tów do grona ministrantów. 
Po Mszy św. o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmo-
waniem dla młodzieży z klas ponadpodstawowych.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza 27 lutego o godz. 15.00 na dzień skupienia, 
który poprowadzi o. dr Zachariasz OFM w klasztorze na Górze św. Anny. Temat: 
„Cnoty kardynalne – pomoc Boża i zadanie dla człowieka na drodze do świętości”.

 ▪ Bardzo gorąco zachęcam do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Droga 
krzyżowa będzie w piątki o godz. 17.15, a Gorzkie żale – w niedziele o godz. 17.15. 

 ▪ W piątek o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie biblijne, na które zapraszam wszyst-
kich chcących lepiej poznać Biblię, a zwłaszcza chętnych do czytania Słowa Bo-
żego podczas liturgii.

 ▪ W przyszłą niedzielę (1 marca) o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy ko-
ściele św. Antoniego (sala św. Franciszka) odbędzie się spotkanie modlitewnofor-
macyjne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

 ▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w przyszłą niedzielę – będzie przeznaczona na 
przebudowę i remont części naszych obiektów parafialnych przeznaczonych na 
dom dziennego pobytu dla seniorów. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary oraz 
za ogromną pomoc w pracach z tym związanych. 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Gintera 
Tica, lat 79, z ul. Sienkiewicza (pogrzeb odbył się w czwartek). Wieczny odpoczy-
nek racz Mu dać Panie…
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