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▪▪ W dzisiejszą niedzielę przypada Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, tzw. Niedziela Ad gentes. Przeżywać ją będziemy pod hasłem: „Uczniowie
– Misjonarze mocą Ducha Świętego”. Pomagając misjonarkom i misjonarzom,
spłacamy nasz dług wdzięczności za wiarę oraz wspieramy tysiące ludzi żyjących
w nędzy z powodu prześladowań i konfliktów.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza swoich członków na wielkopostny dzień skupienia, który odbędzie się na Górze Świętej Anny w środę (28 lutego) o godz. 15.30.
Prowadzącym spotkanie będzie o. Zachariasz OFM, a temat rozważań brzmi: „Pycha i Pokora”.
▪▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszach św. w duchu wynagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Po Mszy św. o godz.
19.00 odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży
z klas siódmych.
▪▪ W piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej
liturgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem biblijnym.
▪▪ 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.
▪▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną poświęcone książeczki do nabożeństwa „Droga do nieba”, które uroczyście wręczymy dzieciom
przygotowującym się do Pierwszej Komunii św.
▪▪ Również w przyszłą niedzielę (4 marca) o godz. 14.00 w domu katechetycznym
przy kościele św. Antoniego odbędzie się spotkanie modlitewno-formacyjne członków i sympatyków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem
można złożyć ofiarę na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”; w przyszłą niedzielę
kolekta będzie przeznaczona na seminarium i instytucje diecezjalne. „Bóg zapłać”.

