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I  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU 
1. Jezus przed rozpoczęciem swej publicznej działalności przebywa czterdzieści 
dni na pustyni. Także my jesteśmy zaproszeni przez Jezusa Chrystusa na 
pustynię. Tylko przez modlitwę, ciszę, odosobnienie i umartwienie możemy 
spotkać się z naszym Zbawicielem. Niech nasze wspólne słuchanie słowa Bożego 
będzie dla nas zachętą do zaproszenia Jezusa na pustynię naszej codzienności. 
2. Rozpoczęliśmy czas Wielkiego postu – czas refleksji nad naszym życiem i 
nawracaniem się z naszych słabości. Pomocą w tej zadumie są tradycyjne 
nabożeństwa, które są odprawiane: 
DROGA KRZYŻOWA w piątek o godz. 17.15 dla dzieci 
                                                            godz.18.30 dla młodzieży i dorosłych 
GORZKIE ŻALE  w niedzielę o godz. 17.15. 
Za udział w Gorzkich Żalach raz w tygodniu można uzyskać odpust zupełny pod 
zwykłymi warunkami. Zapraszam już dziś na rekolekcje wielkopostne, które 
rozpoczną się w przyszłą niedzielę i poprowadzi je ks. bp Antoni Długosz. 
Plan rekolekcji: 
niedziela – nauki podczas każdej Mszy Świętej 
poniedziałek, wtorek , środa: 
  8.00 spotkanie rekolekcyjne dla całego gimnazjum 
  9.30 Msza Święta z nauką dla dorosłych 
11.00 spotkanie rekolekcyjne dla uczniów klas 0-III szkół podstawowych 
12.00 spotkanie rekolekcyjne dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych 
19.00 Msza Święta z nauką dla dorosłych. 
Spowiedź będzie podczas porannej Mszy Świętej i od godz. 18.00. Dzieci i 
młodzież dzień spowiedzi mają we wtorek. 
3. W nadchodzącym tygodniu: 
- we czwartek o 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Msza Święta 
wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek rano odwiedziny chorych i od godz. 17.00 spowiedź pierwszo piątkowa; 
- w sobotę Msza Święta wieczorna w intencji wynagradzającej Niepokalanemu 
Sercu NMP. 
4. Dobiega końca wizyta duszpasterska. Składam serdeczne podziękowanie za 
wspólną modlitwę w rodzinach w minionym tygodniu odwiedzanych i ofiary na 
budowę naszej świątyni. W nadchodzącym tygodniu odwiedzę mieszkańców 
następujących ulic: 
Poniedziałek 27 II –Miła  1 - 16 
Wtorek 28 II  – Miła 18 - 40 
Środa 29 II   – Miła 41 do końca 
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.   
6. W kościele trwają prace przy układaniu ocieplenia dachu. Bóg zapłać za każdy 
dar na budowę naszej świątyni parafialnej. Całą wspólnotę powierzam naszej 
Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin. 


