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1 marca 2020
1. Dziś I Niedziela Wielkiego Postu i Pierwsza Niedziela Marca. Po każdej Mszy
Świętej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w intencji powołań
kapłańskich i zakonnych. Rozpoczynając czterdziestodniowy czas przygotowania do
wydarzeń Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego pamiętajmy, że jako
wierzący w Chrystusa jesteśmy w tym okresie szczególnie wezwani do postu,
modlitwy i jałmużny oraz zgodnie z IV przykazaniem kościelnym, do powstrzymania
się od udziału w zabawach.
2. W Wielkim Poście zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych: już dziś o
godz. 1500 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a w piątek Nabożeństwo Drogi
Krzyżowej o godz. 930 dla dorosłych, 1600 dla dzieci i młodzieży, 1730 dla starszej
młodzieży i dorosłych.
3. Pięknym i pobożnym wielkopostnym zwyczajem jest osobista adoracja
i ucałowanie krzyża Pana Jezusa przy każdorazowym wejściu do świątyni.
W czasie, gdy z wiadomych względów zalecana jest nam wszystkim wzmożona
troska o zdrowie i higienę, zamiast tej zwyczajowej dotychczasowej formy
zachęcamy wiernych do modlitwy przy Kaplicy Pana Jezusa Ukrzyżowanego, przed
umieszczonym w niej łaskami słynącym krucyfiksem. Tradycyjny pobożny
pocałunek, jeśli mamy taką wolę, możemy zastąpić zapaleniem lampki na stojącym
przy kaplicy świeczniku i ofiarowaniem wielkopostnej jałmużny.
4. W tym tygodniu, w pierwszy Piątek Miesiąca spowiedź na porannych Mszach św. Po
południu, o 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego o spowiedź od 1530 o 1600 Droga Krzyżowa i
Msza św. dla dzieci i młodzieży. Wieczorna Msza św. o godz. 1800. W pierwszą sobotę
miesiąca nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi po Mszy św. o godz. 900. W
godzinach przedpołudniowych kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.
5. Dzieci z klas III Szkoły Podstawowej zapraszamy razem z rodzicami na Mszę
Świętą i spotkanie formacyjne w przygotowaniu do I Komunii Św. w najbliższą
niedzielę 8 marca godz. 1600.
6. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych: +Śp. Jana Kordialika, +Śp.
Ryszarda Pioruna, +Śp. Annę Stufińską i +Śp. Krzysztofa Adamasa. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie.

