II Niedziela Wielkiego Postu "B"

1.Dzisiaj przeżywamy II Niedzielę Wielkiego Postu jako niedzielę „Ad Gentes”. To dzień
modlitwy i materialnego wsparcia polskich misjonarzy.
Z tej okazji po każdej Mszy św.odbywa się zbiórka ofiar do puszek, za którą skladam
serdeczne Bóg Zapłać.

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). Natomiast
w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz.16.00 zapraszam na Gorzkie Żale
z kazaniem pasyjnym.
Po Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach będzie Msza św. recytowana.

3.W piątek. zapraszam obowiązkowo na spotkanie formacyjne bezpośrednio na Mszę
św. o godz. 17.00 młodzież klasy VIII Szkoły Podstawowej oraz starszych, którzy
jeszcze nie byli bierzmowani (przed Mszą od godz. 16.30 zapraszam do spowiedzi I szopiątkowej ).

4.W tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne:
– pierwszy czwartek miesiąca modlić się będziemy o dobre i liczne powołania do stanu
kapłańskiego, misyjnego i zakonnego.
(W tym dniu
pamiętajmy w naszych modlitwach o naszym parafianinie Bartłomieju, który rozpoczął w tym
roku swoją formację zakonną w zgromadzeniu Salwatorianów).
– pierwszy piątek miesiąca modlić się będziemy przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem do Serca Pana Jezusa z przebłaganiem za grzechy nasze i całego świata.

Spowiedź św. od godz. 16.30.

Chorych w pierwszy piątek miesiąc. odwiedzam tylko

na imienne zaproszenie do domu.
– pierwszą sobotę miesiąca (6 lutego) modlić się będziemy w intencji rodzin do
Niepokalanego Serca Maryi.
5.
Serdecznie zapraszam, jak zawsze w każdą pierwszą sobotę, na adorację
Najświętszego Sakramentu
od godz. 15.00 do godz.17.00
(Rozpoczęcie Koronką do Miłosierdzia Bożego, którą tym razem łączyć się będziemy z
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modlącymi się w kościele Bożego Ciała na „Promieniach Miłosierdzia”,
Mszą św. o godz. 17.00 ).

a zakończenia

6.Jak zawsze w I sobotę miesiąca zapraszam na „Promienie Miłosierdzia” - wspólną
modlitwę dla wszystkich mieszkańców Tucholi.

7.W czwartek, 4 marca, przypada też święto Św. Kazimierza.

8.„Caritas Polska” zaprasza do wspólnej akcji „Jałmużna Wielkopostna”. Zapraszam
do zabrania skarbonki i zbierania ofiary przez całe rodziny w Wielkim Poście, które
przyniesiemy w Wielką Sobotę ze święconką, jako dar dla bardziej potrzebujących.

9.Przez cały czas trwania pandemii w naszej parafii odbywa się codzienna transmisja na
żywo „Koronki Miłosierdzia” o godz. 15 00 oraz z dużego kościoła nadawane są na żywo
transmisje mszy św. W dzień powszedni o godz.17
00

i w niedzielę o 8
00

, 10
00

i 11
30

(transmisja jest drogą internetową on line lub You Tube. Linki podane są na stronie
parafialnej
:
www.parafiarudzkimost.pl

10.W związku z ograniczoną liczbą wiernych w kościele serdecznie dziękuję za wszelką
okazaną pomoc na utrzymanie parafii , a nade wszystko za ofiary wpłacane na konto
parafialne. Wszystkim składam serdeczne Bóg zapłać.

11.W Biurze Parafialnym w godzinach urzędowania można zamawiać, a także
rezerwować
intencje mszalne na rok 2021.
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12.Zapraszam do nabywania pism katolickich takich jak „Pielgrzym”, czy „W rodzinie”,
które są wyłożone na stoliku pod chórem.

13.Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu jubileusze ślubne, urodziny i imieniny
składam serdeczne życzenia
błogosławieństwa Bożego.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii
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