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Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to czas przebłagania za
pijaństwo i inne grzechy, a także podejmowania ofiar w intencji nawrócenia grzeszników. Dzisiejsza
niedziela rozpoczyna także tzw. Dni Eucharystyczne przed Środą Popielcową i 40. Godzinną Adora-
cję Najświętszego Sakramentu z intencją przebłagania za grzechy nasze i całego świata. Zapraszamy
na adorację dzisiaj na zakończenie Mszy Świętych oraz przez cały dzień w poniedziałek i wtorek. Dzi-
siaj  o godz. 16.15 wyśpiewamy  uroczyste nieszpory eucharystyczne klęcząc przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem. Plan adoracji rozpisany wg ulic znajduje się w gablocie.
W poniedziałek i wtorek o godz. 15.00 zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia, a o godz. 17.30 na nabo-
żeństwo eucharystyczne. W poniedziałek o godz. 11.00 – adoracja w jęz. niemieckim; o godz. 17.00 –
adoracja dla dzieci szkolnych; o godz. 19.00 – adoracja dla młodzieży.

We wtorek o godz. 18.00 – Msza Św. zbiorowa o jedność naszej parafii. Intencje można przynosić
bezpośrednio przed Eucharystią.

W ŚŚRODĘRODĘ P POPIELCOWĄOPIELCOWĄ rozpoczynamy OOKRESKRES W WIELKIEGOIELKIEGO P POSTUOSTU. Obowiązuje nas w tym dniu post
ścisły, tzn. ilościowy i jakościowy. Na każdej Eucharystii o godz. 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00 jako znak
nawrócenia przyjmiemy posypanie głowy popiołem. W tym dniu kolekta na potrzeby parafii, a ofiara
do skarbonek na potrzeby misjonarzy. Przykazanie Kościelne w okresie Wielkiego Postu zobowiązuje
nas do powstrzymania się od udziału w zabawach. Zachęcamy do jeszcze bardziej gorliwego uczest-
nictwa w Eucharystiach i do przystępowania do Sakramentu Pokuty.
O godz. 17.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W tym tygodniu kancelaria parafialna czynna w poniedziałek od godz. 16.00 do 17.00 i w piątek od
godz. 8.00 do 9.00. W środę popielcową kancelaria parafialna nieczynna.

Gorąco zachęcamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach. W czwartki o godz. 16.30 – Droga
Krzyżowa dla dzieci. W piątki o godz. 17.15 – Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży z wypo-
minkami za naszych zmarłych. Wypominki prosimy składać w zakrystii.

W piątek o godz. 19.00 – spotkanie młodzieżowe.

W sobotę o godz. 11.00 zapraszamy dzieci na Szkółkę Sobotnią. Temat: ,,Piękno naszej dużej i małej
Ojczyzny”. Opowie nam o tym Gość, który jest niespodzianką.

W sobotę o godz. 13.00 rodziców z dziećmi komunijnymi zapraszamy na spotkanie z krawcową.

W przyszłą niedzielę o godz. 18.00 –  Katecheza dla dorosłych,  czyli  Spotkanie przy Katechizmie
i Kawie (kik).

Udało się sprowadzić jeszcze ostatnie egzemplarze cieszącej się wielkim powodzeniem książki „Rat-
zinger na celowniku”. Opowiada o niezwykłym pontyfikacie, presji wywieranej przez różne środowi-
ska na papieża oraz przyczynach jego abdykacji. Do nabycia u ministrantów przy wyjściu z kościoła
w cenie 10 zł.

Zgodnie z planem, zostały zabrane do renowacji nasze boczne ołtarze. Planujemy, aby wróciły do nas
po malowaniu świątyni, które planujemy na miesiąc czerwiec. Wszystkim jakkolwiek zaangażowanym
i wspierającym to dzieło – serdeczne „Bóg zapłać”.

Owocnego przeżycia czasu adoracji
wprowadzającego nas w święty okres wielkopostnego nawrócenia!


