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    1. Dzisiaj w naszej parafii rozpoczynamy Czterdziestogodzinne Nabożeństwo. Msze 

św. z kazaniem będą sprawowane w poniedziałek i wtorek o godz. 18.00. Przez 

wszystkie trzy dni będą odprawiane nabożeństwa eucharystyczne o godz. 17.30, bę-

dzie też możliwość prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu przez cały dzień.  

 

2. 17 lutego w Środę Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze św. z 

kazaniem i posypaniem głów popiołem będą sprawowane o godz. 7.00, 10.00 i 18.00. 

W tym dniu zachowujemy post ścisły jakościowy i ilościowy, tzn. jeden posiłek do syta 

i dwa lekkie. Jednocześnie przypominamy, że post ilościowy obowiązuje wiernych w 

wieku od 18 do 60 lat, natomiast jakościowy obowiązuje wszystkich od 14 roku życia. 

 

3. W okresie Wielkiego Postu zachęcamy wiernych do uczestnictwa w nabożeństwach 

wielkopostnych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach 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. Ofiary na kwiaty do Grobu Bożego będzie można składać podczas Drogi Krzy-

żowej w piątki lub do puszki przy krzyżu adoracyjnym. W intencji ofiarodawców 

będzie odprawiona Msza św. rezurekcyjna.  

 

5. Zgodnie z wytycznymi Episkopatu Polski, jednym z wymagań do zawarcia sa-

kramentu małżeństwa jest uczestnictwo w katechezie przedmałżeńskiej. W naszej 

parafii takie katechezy będą się odbywały w każdą sobotę i niedzielę Wielkiego 

Postu. Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę 20 lutego o godz. 19.00.  

 

 

 

6. W najbliższą niedzielę 21 lutego po Mszach świętych odbędzie się zbiórka ofiar do 

puszek na utrzymanie naszej Jadłodajni im. bł. Rafała Chylińskiego. Będzie to nasza 



jałmużna wielkopostna. Za złożone ofiary już dziś składamy serdeczne Bóg zapłać. 

 

7. Nasza parafia tradycyjnie organizuje konkurs dla dzieci i dorosłych na najładniej-

szą i najwyższą palmę wielkanocną. Wystawa palm oraz rozwiązanie konkursu od-

będzie się w Niedzielę Palmową po Mszy św. o godz. 11.00. 

 

8. W najbliższą sobotę 20 lutego o godz. 11.00 w kościele odbędzie się spotkanie 

dzieci przygotowujących się do I Komunii Św., natomiast w niedzielę 21 lutego o godz. 

12.00 na auli klasztornej odbędzie się mierzenie strojów komunijnych. 

  

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 

 

 


