I Niedziela Wielkiego Postu "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.Rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu, w którym zapraszam w każdy piątek na wspólną
Drogę Krzyżową (dzieci, młodzieży i dorosłych) w dużym kościele o godz. 17.00
(rozważania będą prowadzić różne grupy stanowe w naszej parafii).
(Do udziałudzici w tych nabożeństwach zapraszam nade wszystko dzieci do I Komunii
św. oraz młodzież do Bierzmowania).

3.W piątek również spotkanie formacyjne dla młodzieży do Bierzmowanie zaraz po Mszy
św. wieczornej.

4.Czas Wielkiego Postu to czas przemiany wewnętrznej i samo refleksji . Z tej racji
przed każdą Mszą św. okazja do spowiedzi świętej Wielkopostnej.

5.W dzisiejszą niedzielę modlimy się w intencji naszego Seminarium Duchownego w
Pelplinie. Składam serdeczne Bóg zapłać również za kolektę dzisiejszą, którą również
przeznaczamy na wsparcie WSD w Pelplinie.

6.Jutro, w poniedziałek przypada 22 dzień miesiąca poświęcony w naszej parafii św.
Ricie. Ponieważ cały czas pandemia koronawirsa śmiertelnie dotyka ludzkość
zapraszam na nabożeństwo do św. Rity o godz. 17.00, która może swoim
wstawiennictwem wy prosić łaskę ustania tej zarazy.

7.W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w połączeniu ze
Mszą św. o godz. 17.00.

8.Pragnę serdecznie podziękować za ofiary złożone w minionym tygodniu na tacę i na
nasze konto parafialne na cele wspólnoty parafialnej i wykańczanie naszego kościoła. Za
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złożone ofiary składamy z serca płynące
Bóg zapłać
.

9.Za tydzień w 2 niedzielę Wielkiego Postu, z racji dnia modlitwy w intencji misji i
misjonarzy,
odbędzie się przed kościołami zbi
órka do puszek na dzieło pomocy
Ad Gentes
.

10.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
prowadzącej scholę – p. Marzeny Mathia i w biurze parafialnym. O przyjęciu dziecka
decyduje kolejność zgłoszeńW niedzielę zapraszam na Gorzkie Żale z rozważaniami
pasyjnymi o godz. 16.00
( po Gorzkich Żalach Msza św. recytowana).
Za udział w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny.

11.Caritas diecezjalny zachęca do przekazania 1% podatku na pomoc dla biednych i
potrzebujących .

12.Całe rodziny, a zwłaszcza dzieci i młodzież zachęcam do wielkopostnej jałmużny. Tem
u celowi służy także skarbonka Caritasu „ Czas Miłosierdzia”.
Datki zebrane w papierowych skarbonkach przynosimy do kościoła w Wielką Sobotę na
święconkę.
Zapraszam do zabrania skarbonek do jałmużny wielkopostnej oraz lektury nowego
numeru Pielgrzyma i W Rodzinie, które są wyłożone na stoliku pod chórem.

13.Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu wszelkie jubileusze oraz urodziny imieniny
składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu łask Bożych oraz wszelkiej
pomyślności . „Szczęść Boże”.

ks. Wiesłw Herold - proboszcz parafii
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