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PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
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23 lutego 2020 r. 

  

 

    1. Nabożeństwo czterdziestogodzinne - Dziś w naszej parafii przed Wielkim Pos-

tem, rozpoczynamy doroczną trzydniową adorację Najświętszego Sakramentu, tzn. 

Czterdziestogodzinne Nabożeństwo. Msze św. Z kazaniem w poniedziałek i wtorek  

o 10.00 i 18.00. Przez wszystkie trzy dni będą odprawiane nabożeństwa euchary-

styczne o godz. 17.30, będzie też możliwość prywatnej adoracji przez cały dzień. 

Zachęcamy, aby zapoznać się z programem, który znajduje się w kruchcie na tablicy 

ogłoszeń i w ciągu dnia znaleźć czas na chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu. 

 

2. Środa Popielcowa – 26 lutego w Środę Popielcową rozpoczynamy okres Wiel-

kiego Postu. Msze św. z kazaniem i posypanie głów popiołem będą sprawowane o 

godz. 7.00, 10.00 i 18.00. W tym dniu zachowujemy post ścisły jakościowy i ilo-

ściowy, tzn. jeden posiłek do syta i dwa lekkie. Jednocześnie przypominamy, że post 

ilościowy obowiązuje wiernych w wieku od 18 do 60 lat, natomiast jakościowy obo-

wiązuje katolików od 14 roku życia do końca życia. 

 

3. Nabożeństwa Wielkopostne - W okresie Wielkiego Postu zachęcamy wiernych 

do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Ża-

lach w czasie, których rozważamy Mękę Pańską. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 

16.30 dla dzieci, a dla dorosłych o godz. 17.30. Gorzkie Żale natomiast odprawiamy 

w niedziele o godz. 17.15. 

 

4. Adoracja Krzyża – z racji Wielkiego Postu we wszystkie piątki marca po Mszach 

św. o godz. 18.00 w naszym kościele będziemy przeżywali 30-minutowe adoracje 

Krzyża. Przez ten czas spędzony przed Krzyżem chcemy uwielbić Jezusa Chrystusa 

za Jego miłość. Adorację będą prowadziły poszczególne grupy naszej parafii. Na te 

modlitwę wszystkich serdecznie zapraszamy. 

 



5. Kwiaty do Grobu Pańskiego - Ofiary na kwiaty do Grobu Bożego będzie 

można składać podczas Drogi Krzyżowej w piątki lub do puszki przy krzyżu ad-

oracyjnym. Msza św. w intencji ofiarodawców będzie odprawiona w Wielką So-

botę. 

 

6. Katecheza przedmałżeńska - Zgodnie z wytycznymi Episkopatu Polski, jed-

nym z podstawowych wymagań do zawarcia sakramentu małżeństwa jest uczest-

nictwo w katechezie przedmałżeńskiej. W naszej parafii takie katechezy będą się 

odbywały w każdą sobotę i niedzielę Wielkiego Postu. Pierwsze spotkanie odbę-

dzie się w sobotę 29 lutego o godz. 19.00. 

a 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszystkim 

życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże. 

 


