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I NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU   
 

   1. Chrystus spędził czterdzieści dni na pustyni kuszony przez Szatana. I my, 
rozpoczynając Wielki Post, udajemy się teraz na pustynię. Towarzyszą nam 
wymowne słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Kościół dopomaga nam 
w przeżywaniu tego czasu przez sakramenty, czytania, pieśni, nabożeństwa.  
Każdy z nas potrzebuje nawrócenia. I to od nas zależy, na ile zbliżymy się do Boga. 
„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże”. 
   2. Dziś podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci i rodziców 
przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
   3. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa pomagające w rozważaniu Męki 
Pańskiej: Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.15 dla dzieci i po Mszy Świętej  
ok. godz. 18.30 dla młodzieży i dorosłych a Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15. 
   4. W tym roku przypada Jubileusz 10 lat naszej wspólnoty parafialnej. W związku 
z tym wydarzeniem uroczyste obchody jubileuszu będą obejmowały nasz odpust 
parafialny 26 maja. W dniach 20-27 maja będą przeprowadzone Misje Parafialne  
a nauki będą głoszone przez o. Krzysztofa Ciaranka franciszkanina. Nie będzie 
rekolekcji wielkopostnych lecz w ostatnim tygodniu będzie możliwość spowiedzi,  
by godnie przygotować się na nadchodzące święta. 
   5. W nadchodzącym tygodniu: 
- we czwartek święto Katedry Świętego Piotra; 
- w piątek po Drodze Krzyżowej do godz. 19.30 adoracja Najświętszego 
Sakramentu; 
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej a w niedzielę o godz. 17.00 scholi 
młodzieżowej do której wsparcia gorąco zapraszam.  
   6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego. 
   7. Wychodząc z kościoła do puszki można złożyć ofiarę na posadzkę do naszego 
kościoła. Najtrudniejszy etap wykańczania schodów został ukończony lecz w 
przyszłości trzeba ułożyć posadzkę w zakrystii, sklepiku i na chórze. Za każdy dar 
serdeczne Bóg zapłać. 
   8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w tygodniu. 


