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1. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczynamy Wielki Post – czas nawrócenia i duchowej
odnowy. Niech pomagają nam w tym wyciszenie, praktyki pokutne, umartwienia i post, oraz
więcej czasu poświęconego na modlitwę. Podejmijmy także odpowiednie postanowienia
wielkopostne. W Wielkim Poście nie uczestniczymy w zabawach tanecznych. Zachęcamy do
udziału w głębokich i uświęconych tradycją nabożeństwach: Drodze Krzyżowej i Gorzkich
Żalach. Dzieci za udział w tych nabożeństwach będą otrzymywały specjalne obrazki.
Gimnazjaliści w ramach przygotowań do sakramentu bierzmowania winni obowiązkowo
uczestniczyć w tych nabożeństwach.
Droga Krzyżowa odprawiana jest w piątki; po Mszy świętej o godz. 8.00 i o godz. 17.30.
Gorzkie Żale w niedzielę po Mszy św.o godz. 10.00 i po Mszy św. o godz. 15.30. Zwyczajem
lat ubiegłych gromadźmy się na te nabożeństwa w kaplicach i odprawiajmy je w naszych
rodzinach.
2. W Środę Popielcową obrzęd posypania głów popiołem będzie sprawowany podczas Mszy św. o
godz.: 6.30, 8.00, 10.00, 16.00 i 18.00. W tym dniu dorosłych obowiązuje post ścisły, a
wszystkich wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
3. Dzisiejszą niedzielą rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Zachęcamy do
podejmowania postanowień abstynenckich i życia w trzeźwości. Dzisiaj po Mszy św. o godz.
15.30 czuwanie w intencji osób uzależnionych.
4. Jutro dzień imienin ks. Biskupa ordynariusza Kazimierza Gurdy. Pamiętajmy o dostojnym
solenizancie w naszych modlitwach.
5. W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 spotkanie Rady Parafialnej.
6. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00 na nowej plebanii zakończenie Parafialnej Ligi
Halowej Piłki Nożnej i rozdanie nagród zawodnikom. Bóg zapłać organizatorom i opiekunom.
7. W sobotę 16 marca organizujemy wyjazd na Kongres Różańcowy do Radzynia Podlaskiego.
Jeszcze mamy kilka miejsc wolnych.
8. W czwartek po Mszy św. wieczorowej spotkanie lektorów na starej plebanii.
9. I czwartek miesiąca – adoracja Najświętszego Sakramentu od 17.00.
10. Dzieci zapraszamy do błogosławieństwa.
11. W minionym tygodniu odszedł do Pana: Wiesław Kraciuk, za niego, za poległych w obronie
Ojczyzny Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych i bliskich zmarłych naszemu sercu módlmy się;
Wieczny odpoczynek …

