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II  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU 
   1. Wielu z nas pragnie stać się kimś innym. Często udajemy kogoś innego  
i jesteśmy niezadowoleni, że nasze życie nie jest takie idealne. Bóg dostrzega  
w człowieku te zabiegi, dlatego przez Kościół daje mu trzy specjalne narzędzia: 
post, modlitwę i jałmużnę. 
Modlitwę po to, byśmy pojęli sercem, że celem naszego życia jest Bóg, który 
zakochał się w człowieku. 
Jałmużnę po to, byśmy na drodze swego życia dostrzegli i pokochali innych 
wędrowców w drodze do Ojca. 
Post po to, byśmy za płaszczem przyzwyczajeń i nałogów, za stertą masek jakie 
zakładamy przed ludźmi i przed sobą, zobaczyli jacy jesteśmy naprawdę. 
   2. Składam serdeczna podziękowanie za udział w tegorocznych rekolekcjach 
wielkopostnych. Dziękuję za wspólną modlitwę , za spowiedź, za Komunię 
Świętą. Wierzę, że słowa ks. Kamila o spoglądaniu na rzeczywistość nas 
otaczającą przez „okulary wiary” pomogą nam w dostrzeganiu opieki  
i prowadzeniu przez Boga w codzienności. Dziękuję p Karolinie, paniom 
Katechetkom i siostrze Ewelinie za pomoc w przeżyciu tych dni skupienia przez 
dzieci i młodzież w szkole. 
   3. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa wielkopostne pomagające nam 
uzmysłowić, jak wielką ofiarę złożył Jezus dla naszego zbawienia. Zapraszam 
na Gorzkie Żale, które są odprawiane w niedzielę o godz. 17.15 i Drogę 
Krzyżową, która jest odprawiana w piątek o godz. 17.15 i 18.30. Za udział  
w  nabożeństwie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny pod 
zwykłymi warunkami i za udział w Gorzkich Żalach - raz w tygodniu odpust 
zupełny pod zwykłymi warunkami. 
   4. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencjach wypominkowych, które zostaną 
odczytane o godz. 17.40; 
- we czwartek święto Świętego Kazimierza, Królewicza – dzień imienin naszego 
Pasterza; o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja 
prowadzona przez wspólnotę Krwi Chrystusa;  
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 możliwość 
spowiedzi; po Drodze Krzyżowej  o godz. 18.30 do godz. 19.30 adoracja 
Najświętszego Sakramentu. 
   5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego który jest 
wyłożony w kruchcie kościoła. 
   6. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne. Można też zostawiać 
nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia. 
    



   7. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca zbiórka do puszki Caritas na 
rzecz osób objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar z serca Bóg zapłać. 
   8. Nowy kurs przedmałżeński rozpocznie się w poniedziałek 12 kwietnia 2021 
roku o godz. 19:00 w parafii Św. Marka na Dąbrowie. Szczególnie na kurs 
zapraszamy narzeczonych, którzy planują zawarcie sakramentalnego związku 
małżeńskiego w bieżącym roku. W naszej parafii natomiast działa poradnia dla 
narzeczonych. Szczegółowych informacje dotyczących poradni można uzyskać 
u Pani Marzeny prowadzącej poradnię pod nr telefonu 501 472 269. 
   9. Składam serdeczne Bóg zapłać za pamięć o naszej wspólnocie w wymiarze 
duchowym – za łączność na Mszach transmitowanych oraz w wymiarze 
materialnym – za ofiary składane na konto.  Pamiętajmy w codziennych 
modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również 
o wezwaniu w intencji ustania epidemii, za chorych i pracowników służby 
zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza 
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.


