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VII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Podobni jesteśmy do paralityka z dzisiejszej Ewangelii: niezdolni, by zbliżyć się
do Miłości. I tak jak on potrzebujemy kogoś, kto nas zaprowadzi do Pana.
Ewangelia dzisiejsza ukazuje, że aby zostać uzdrowionym oraz rozgrzeszonym,
potrzebujemy Kościoła. To on pomaga nam przyjąć dar nawrócenia, które jest
owocem działania Boga przez miłość w życiu człowieka. To w odpowiedzi na nią
możemy przemieniać nasze myślenie, nasz stosunek i nasze spojrzenie na siebie,
na bliźnich, na świat, na Boga.
2. Dziś o godz. 15.00 spotkanie dzieci i rodziców przed I Komunią świętą.
Początek spotkania to zdejmowanie miary na stroje komunijne a o godz. 16.00
Msza Święta.
3. Od środy rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. W Środę Popielcową Msze
Święte z obrzędem posypania głów popiołem na znak pokuty o godz. 9.00, 17.00 i
19.00. Tego dnia obowiązuje post ścisły – powstrzymanie się od potraw mięsnych i
ograniczenie ilości posiłków. Tradycyjne nabożeństwa tego okresu pomagające w
rozważaniu Męki Pańskiej będą 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. Rekolekcje wielkopostne odbędą się w naszej wspólnocie w
dniach 4 - 7 marca i poprowadzi je ks. bp Antoni Długosz.
4. Trwa w naszej wspólnocie 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 20 II – Konopnickiej szpital blok 8b
i pozostałe domy
Wtorek 21 II – Torfowa
Środa 22 II – Środa Popielcowa – nie ma kolędy
Czwartek 23 II – Norwida
Piątek 24 II – Lotników Alianckich.
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.

