PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ŚWIĘTEJ RODZINY

14 lutego 2021 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
6 NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane
została przedłużona do dnia 28 lutego 2021 roku, ks. Arb. Zachęca do udziału we
mszach św. w dni powszednie, a także do wspólnej, rodzinnej modlitwy w niedzielę.
2. W poniedziałek msza św. i Nowenna do św. Rodziny z indywidualnym
błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem dla rodzin i parafian o godz. 18.00.
3. W tym tygodniu, 17 lutego, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona czas Wielkiego
Postu. Msze Święte tego dnia o godz. 7.00, 9.00, 17.00 (przede wszystkim dla dzieci) i o
18.00. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest
posypanie głowy popiołem. Wielki Post to czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy –
ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie świąt
Zmartwychwstania Pańskiego.
4. W Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów
mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać
ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem
60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten
wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku
życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
5. Nabożeństwa w Wielkim Poście to:
- Droga Krzyżowa – w piątek - dla dzieci o godz. 16.45, a dla młodzieży i dorosłych o godz.
18.30.
- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (rozpoczniemy od przyszłej niedzieli) o godz. 17.15.
Serdecznie zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych.
6. Dziękujemy wszystkim parafianom za udział w spotkaniach kolędowych, podczas
których modliliśmy się o wszelkie potrzebne łaski dla rodzin i błogosławieństwa na
Nowy Rok. Bóg zapłać za wspólna modlitwę i za ofiary składane na tacę, kóre są
przeznaczone na budowę kościoła.
W czasie epidemii pomyślmy o innych. Naszych bliskich, o sąsiadach choćby tych
najbliższych, pomagając sobie wzajemnie, jeśli ktoś potrzebuje pomocy.
7. Jest dostępna prasa katolicka:
- „Gość Niedzielny”, „Idziemy”, „Niedziela”, „Przewodnik Katolicki”.
Czasopisma wyłożone są na stoliku przy wyjściu z kaplicy wraz z podaną ceną.
8. Przy wyjściu z kościoła możemy złożyć ofiarę na tacę kartą płatniczą.

