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II  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU 
   1. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wstańcie, nie lękajcie się!”, kiedy 
przerażeni padli na ziemię w czasie Jego przemienienia. To samo mówi również  
do każdego z nas: Wstańcie! Nie lękajcie się! Będąc jeszcze na początku Wielkiego 
Postu, pomyślmy, co sprawia, że nie potrafimy się podnieść z naszych niepokojów,  
z codzienności, która nieraz nas przytłacza. Jezus może nas przemienić. To jest nasz 
wybór, czy chcemy wyjść z naszych narzekań, zabiegania i obaw. To jest nasz 
wybór, czy zaufamy Bogu jak Abraham.  
   2. W trwającym Roku Świętego Brata Alberta w naszej świątyni gościmy Jego 
najsłynniejszy obraz Ecce Homo wraz z relikwiami Świętego. Niech modlitwa 
zanoszona za Jego wstawiennictwem pomoże nam lepiej przeżyć tegoroczny Wielki 
Post i uczyć się dostrzegać oblicze Chrystusa w drugim człowieku. 
   3. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom zeszłotygodniowej 
uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej Inkę – Danutę Siedzik. Bóg zapłać 
Stowarzyszeniu Dobro Wspólne Ojczyzna za inicjatywę, ofiarodawcom srebra za 
hojność, wszystkim za uczestnictwo i wspólną modlitwę. Niech przykład tej 
Dziewczyny mobilizuje nas, by móc powiedzieć „zachowałem się jak trzeba”. 
   4. Przeżywamy czas Wielkiego Postu – czas refleksji i nawrócenia. Nabożeństwa 
pomagające w rozważaniu Męki Pańskiej są odprawiane: 
Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.15 dla dzieci i o godz. 18.30 dla młodzieży   
i dorosłych a Gorzkie Żale z nauką pasyjną w niedzielę o godz. 17.15. 
   5. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencji wszystkich ofiarodawców;  
tego dnia przypada 4-ta rocznica wyboru Papieża Franciszka; 
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III 
gimnazjum; tego dnia z kandydatami zapraszamy również ich rodziców; 
- we środę o godz.19.00 próba chóru dorosłych; 
- w piątek po Drodze Krzyżowej wystawienie i indywidualna adoracja 
Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00 – serdecznie zapraszam; 
- w sobotę spotkanie scholii dziecięcej o godz. 12.00. 
   6. Dziś po Mszy Świętej wieczornej w Sali Jana Pawła spotkanie młodzieży. 
   7. W przyszłą niedzielę podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dzieci  
i rodziców przed I Komunią Świętą.  
   8. Przyjmowane są intencje mszalne na 2017 rok. 
   9. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
 10. Do puszki „dla ubogich” przy wyjściu można składać jałmużnę  
z przeznaczeniem wsparcia rodzin w Syrii /program Caritas Rodzina-Rodzinie/. 
 11. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła szczególnie  
w dzisiejszą niedzielę. W przyszłą niedzielę 3-cią miesiąca zbiórka do puszki  
na posadzkę do kościoła.  Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam  
w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa  
w nadchodzącym tygodniu. 


