VI Niedziela Zwykła "B"

1.W lutym łączymy się z Papieżem w modlitwie: w intencji kobiet – ofiar przemocy, aby
były chronione
przez społeczeństwo, a
ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

2.Dziękuję za dzisiejszą modlitwę do miłosierdzia Bożego za przyczyną św. Faustyny
Kowalskiej
o
potrzebne łaski na czas budowy kościoła oraz w intencji ofiarodawców i darczyńców. Serdeczne
Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę inwestycyjną oraz wszelkie ofiary składane osobiście oraz
przekazywane na konto naszej parafii.

3.W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na nasze Seminarium Duchowne w
Pelplinie.

4.Dzisiaj też wspominamy św. Walentego, jako patron zakochanych. Niech to będzie okazja
także do modlitwy i podziękowania Panu Bogu za miłość, którą obdarzył każdego z nas.

5.Dzisiaj pod hasłem : „Trzeźwością pokonać kryzys” rozpoczynamy 54. Tydzień
modlitwy o trzeźwość narodu. Niech modlitwa i pochylenie się nad tym problemem
obudzą wrażliwość naszych sec i pomogą nam wytrwać w trzeźwości.

6.Dzisiaj też tradycją dawnego nabożeństwo czterdziestogodzinnego przed
rozpoczęciem Wielkiego Postu, zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu od
godz. 15.00 (
koronką do Miłosierdzia Bożego)
do 17.00
w kaplicy, a w poniedziałek i wtorek również
od 15.00 o godz. 17.00 (do Mszy św.).
Zapraszam na adorację grupy Różańcowe w trzech czuwaniach:

1/3

VI Niedziela Zwykła "B"

- godz. 15.00 do godz. 15.40 – Róża Fatimska
- godz. 15.40 do godz. 16.20 – Róża św. Rity
- godz. 16.20 do godz. 17.00 – Róża św. Faustyny (miłosierdzia)

7.Najbliższą środą – zwaną Popielcową rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Msze św. z
błogosławieństwem popiołu i posypaniem naszych głów odbędzie się na Mszy św. o
godz. 16.00 i 17.00. W środę Popielcową obowiązuje post ścisły, natomiast w każdy piątek
obowiązuje post zwykły czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
.
(
Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14
rok życia, natomiast post – wszystkie osoby pełnoletnie aż do rozpoczęcia
sześćdziesiątego roku życia).

8.Natomiast w piątek zapraszam na nabożeństwo Drogi Krzyżowej wspólne dla dzieci,
młodzieży i dorosłych o godz. 17.00. Po Drodze Krzyżowej Msza św. recytowana.

9.Również w piątek (19 lutego) zapraszam kandydatów do sakramentu bierzmowania kl
as VIII
i starszych na Drogę Krzyżową
i
Mszę św. o godz. 17.00 (po Mszy św. odbędzie się spotkanie formacyjne).

10.Zachęcamy do podjęcia inicjatywy „Pokuta Rodzin Niniwa 2021” , która rozpocznie
się w Środę Popielcową, a zakończy w Wielką Sobotę, 3 kwietnia. W tym czasie
zapraszam do codziennej modlitwy różańcowej, choćby jednym dziesiątkiem różańca świętego,
a także spełniania dobrych uczynków oraz podejmowania drobnych aktów pokutnych. W ten
sposób przez 40 dni rodzina pokutuje za grzechy, które miały w niej miejsce. Więcej informacji
na stronie internetowej pod hasłem: Pokuta Rodzin Niniwa 2021.

11.W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz.16.00 zapraszam na Gorzkie Żale z
kazaniem pasyjnym, a od razu po nich na Mszę św. recytowaną.

12.W tym roku, pod koniec lipca, Parafia nasza po raz drugi organizuje wyjazd dzieci
na kolonie do Jarosławca. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 20 marca 2021r. u
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prowadzącej scholę – p. Marzeny Mathia i w biurze parafialnym.
decyduje kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu dziecka

13.Przed kościołem można nabyć nowy numer „Pielgrzyma” i „Małego Pielgrzyma” oraz „W
Rodzinie”.
Zachęcam serdecznie do
czytania prasy katolickiej.

14.Solenizantom i Jubilatom bieżącego tygodnia składam serdeczne życzenia Bożego
Błogosławieństwa oraz wstawiennictwa Opatrzności Bożej.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii
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