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1. Dzisiaj  rozpoczynamy  56  Tydzień  Modlitw  o  Trzeźwość  Narodu.  Kościół  wzywa  nas  do  szczególnej  indywidualnej  
i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa
z prośbą o uwolnienie od tego nałogu. Zachęcam wszystkich parafian i gości do podjęcia dobrowolnej abstynencji od alkoholu
lub innych używek.

2. Kończy  się  już  tegoroczny  karnawał.  W  tym  tygodniu,  22  lutego,  przypada  Środa  Popielcowa.  Otwiera  ona  święty,
szczególny czas Wielkiego Postu. Msze św. o godz. 9  00   – w Kaplicy   oraz 18  00   – w Kościele.   Zewnętrznym znakiem naszego
wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego
smutku, żałoby. Popiół  przypomina też,  że  wszystko,  co ziemskie,  powstało z prochu ziemi i  znów w proch się obróci.  
Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który
oznacza oczyszczenie  i  zmartwychwstanie.  Zatem Wielki  Post  –  czas pokuty,  postu,  wyrzeczeń  i  modlitwy – ma służyć
naszemu nawróceniu,  ma  przygotować  nasze  serca  na  owocne  przeżycie  radosnych  świąt  Zmartwychwstania  Pańskiego.
Pamiętajmy także, że w Popielec obowiązuje post ścisły.

3.  W okresie Wielkiego Postu w każdy piątek - Droga Krzyżowa, tym razem z powodu wyjazdu na prowadzenie rekolekcji
w obcych parafiach -   Nabożeństwo to będzie wspólne o godz.   18  00  w Kościele,   a następnie Msza św.   Pół godziny wcześniej
możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Gorzkie Żale w niedziele przed Mszą św. o godz. 800 i po Mszy
św. o 1000.  / ok. 15 min./.  Za udział w tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary
doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy. Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub za zmarłych. Do
jego uzyskania konieczne jest spełnienie zwykłych warunków, to jest: stan łaski uświęcającej, przyjęcie w tym dniu Komunii
św, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca św., wyzbycie się przywiązania do grzechy. Chciejmy obficie korzystać
z tego skarbca łaski, jaki przez Kościół ofiaruje nam Pan Bóg, aby przybliżyć nas do siebie.

4. Od środy wieczorne Msze św. sprawowane będą w Kościele, a w czasie moich wyjazdów – duszpasterskie zastępstwo sprawować
będą Ojcowie Jezuici z Jastrzębiej Góry, których już dziś serdecznie witam i dziękuję za sąsiedzką pomoc.

5. Przy wyjściu ze Świątyni do nabycia jest „Gość Niedzielny”.

6. Serdeczne „Bóg zapłać” składam Paniom za troskę o Kaplicę i złożony dobrowolny dar serca. 

7. W ubiegłą niedzielę na cele Kościoła zebraliśmy 2.784,40 PLN/taca+ dar poza świątynią/, a na Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii – 524zł.

8. W kwietniu /11–19/ organizujemy Pielgrzymkę do Ziemi Świętej; a we wrześniu /23-30/ -   Pielgrzymkę do Włoch   – przelot
samolotem, a po Italii objazd autokarem. Przy zapisie wpłata 1.000 zł.
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