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I czytanie Iz 6,1-8; II czytanie: 1Kor 15,1-11; Ewangelia: Łk 5,1-11.

W środę popielcową kapłani posypują nasze głowy popio-
łem i wypowiadają słowa: "Prochem jesteś i w proch się
obrócisz" (Rdz 3,19) lub ,,Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię" (Mk 1,15), które skłaniają do refleksji nad
kruchością ziemskiego istnienia, przypominają o nieu-
chronności śmierci i podejmowaniu duchowej pracy nad
sobą. W tym dniu rozpoczynamy w Kościele czterdzie-
stodniowy czas Wielkiego Postu, podczas którego przygo-
towujemy się do największej chrześcijańskiej uroczystości,
to znaczy Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Dominuje
wtedy fioletowy kolor szat liturgicznych, w piątkowe wie-
czory spotykamy się na Drodze Krzyżowej, a w niedzielne
popołudnia uczestniczymy w opłakujących śmierć Pana
Jezusa Gorzkich Żalach. Gdy sięgamy pamięcią do czasu
naszego dzieciństwa pewnie nie-
jeden z nas, oprócz uczęszczania na
wielkopostne nabożeństwa, rozumiał
istotę tego czasu, jako możliwość
spełniania dobrych uczynków,
podejmowaniu postanowień ograni-
czających zjedzenie ulubionego sma-
kołyku, czy obejrzenia ciekawej
bajki w telewizji. Dobre uczynki,
sprawdzanie swojej silnej woli
- wszystko to jest jak najbardziej potrzebne, jednak
najważniejsze jest, aby w tym wszystkim nie zapomnieć
zadbać o czystość swojego serca, a co za tym idzie
o sakramencie spowiedzi świętej.
 Na pewno nie jest łatwo przyznać się przed samym sobą
i Panem Bogiem do swoich grzechów, błędów i zaniedbań.
Wyrzuty sumienia, uczucie wstydu, dręczące myśli typu
"jak ja mogłem coś takiego zrobić" często nie dają spokoju.
Jednak na to wszystko najlepszym lekarstwem jest Boże
Miłosierdzie, które głębię możemy odkryć korzystając
z łaski sakramentu pojednania. Czasem z powodu natłoku
spraw, różnych życiowych doświadczeń spowiedź jest
odkładana na później, a wtedy bardzo łatwo jest zatrzeć
granicę, przyzwyczaić się do popełnianego zła, które potem
już tak bardzo nie dziwi. Zdarza się też, że pojawia się lęk,
przed tym, co sobie pomyśli o nas kapłan w konfesjonale.
Warto pamiętać, że jest on znakiem i widzialnym
narzędziem Jezusa, a przecież Chrystus nigdy nie skreśla,
nie krzyczy, gdy zrobimy coś złego, zawsze na nas czeka,

 

ŁASKA SAKRAMENTU POJEDNANIAi chce, abyśmy podzielili się tym, co czujemy. Gdy czytamy
świadectwa o spowiedzi, zapadają w pamięć słowa jed-
nego z dominikanów ojca Wojciecha Jędrzejewskiego:
"Wyznaję swoje winy jako grzesznik, czyli człowiek
oddalony, zagubiony, odarty z godności. Przez każde
bowiem zło staję się w gruncie rzeczy uboższy. Uboższy
o to dobro, którego nie zdołałem w danej chwili podjąć.
Grzech po prostu coś mi zabiera, z czegoś okrada. Gdy
uznaję tę swoją nędzę, wówczas Syn Boży, najchwaleb-
niejszą szatą swego ukrzyżowanego ciała, okrywa moją
nagość. Moje więc przyjście do Niego jest najbardziej nie-
zwykłym wyznaniem wiary w zbawczy sens Jego krzyżo-
wej śmierci. Chcę razem z Nim powstać do nowego życia
mocą tej nadziei, którą On wyraził słowami: "Ojcze, w Twoje

ręce powierzam ducha mojego!".
 Pewna młoda dziewczyna, która z małej
miejscowości, przyjechała do dużego
miasta spełniać swoje marzenia, była
zdumiona, że tutaj w tym "wielkim
świecie" jest tylu spowiedników, zarówno
księży diecezjalnych, jak i zakonników,
którzy spowiadają przed albo podczas
Mszy Świętej, nie trzeba nawet prosić,
wystarczy tylko podejść i skorzystać

z tej łaski. Często na stronach internetowych parafii wpisują
swoje dyżury, można naprawdę wybierać, i jeśli ktoś chce,
znaleźć stałego spowiednika. Dla ludzi, którzy spotykają
się z tym na co dzień, ten zachwyt może być nieuzasad-
niony, ale ona nigdy wcześniej tego nie doświadczyła.
Namiastkę tego wszystkiego mogła zobaczyć podczas
parafialnych adwentowych czy wielkopostnych rekolekcji,
gdy przyjeżdżali księża z sąsiednich parafii, i wtedy przed
konfesjonałami ustawiały się kolejki. Dziękowała Bogu za
swojego proboszcza, jednego kapłana w parafii, dzięki
któremu zarówno w tygodniu jak przed niedzielną Mszą,
każdy miał możliwość, aby skorzystać z sakramentu
pojednania i doświadczyć przebaczenia grzechów
i niezmierzonego Bożego Miłosierdzia.
 Spowiedź święta jest dla każdego, a tylko od nas zależy,
czy przyjmiemy tę łaskę. Może szczególnie w czasie tego-
rocznego Wielkiego Postu nie każmy Jezusowi na siebie
czekać, bo nie ma nic piękniejszego niż usłyszeć: Pan od-
puścił Tobie grzechy, idź w pokoju.

 W środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu
dnia, w tym tylko jeden - do syta). Prawem o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są związani wszyscy
powyżej 14. roku życia, a prawem o poście ścisłym  - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia.

Msze święte w Środę Popielcową o 7.30, 9.00 i 18.00.
W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 17.00 i 18.30 (bezpośrednio po Mszy wieczornej).

Barbara Majkowska



 Pustynia to najbardziej niesamowite i pociągające miejsce
na ziemi. Nie ma tam nic prócz piasku i nieba, a jednak
pustkowie to ma ogromną siłę zmieniania i oczyszczania
człowieka, i przyciągania go do Boga.
 W Ewangelii są wspomniane dwie pustynie: Negew, przez
którą Święta Rodzina uciekała do Egiptu przed gniewem
Heroda, i Judzka, gdzie Jezus, napełniony Duchem Świętym
po chrzcie w Jordanie, spędził czterdzieści dni i nocy,
poszcząc i walcząc z pokusami szatana.  Wydarzenia te
upamiętnia położona niedaleko Jerycho Góra Kuszenia, na
której zboczu znajduje się grecko-ortodoksyjny Klasztor
Kuszenia. Ci, którzy nie są w stanie wspiąć się o własnych
siłach do monasteru, mogą skorzystać z wygodnego
wyciągu.
 Z Jerycho można przejść do Jerozolimy pustynnym
wąwozem Wadi Qelt, mijając po drodze inny prawosławny
klasztor - Św. Jerzego Koziby, przyklejony do pionowej
ściany urwiska. Miejsce to jest trudno dostępne i odludne,
ale jakby niektórym mnichom mało było pustynnej
samotności, to zamiast w klasztornych budynkach
mieszkają na podczepionych do skały niewielkich
platformach, z których zwisają na linach drewniane wiadra,
pewnie pełniące rolę windy dostarczającej pożywienie do
prowizorycznych eremów.
 Jezus zapewne nie raz chodził pustynnym wąwozem.

Asia

Miejsca Jezusa - Pustynia Judzka
Wybrał go na scenerię przypowieści o miłosiernym
Samarytaninie. Tędy mógł też przechodzić, kiedy po
opuszczeniu Jerycho udał się w ostatnią podróż do
Jerozolimy, gdzie już wszystko było przygotowane na Jego
mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Idąc tą drogą Jego
śladami, można lepiej poznać Chrystusa, Jego odwagę,
niezłomność, bezkompromisowość i pasję. Jednostajny
krajobraz pustyni pomaga wyciszyć się i skupić na
rzeczach, które są naprawdę ważne. Z drugiej strony
surowość tego miejsca podkreśla ludzką słabość i bez-
bronność. Nie jest łatwo wytrzymać na pustyni. A On
spędził tu czterdzieści dni i nocy w całkowitej samotności.
I nie dał się złamać.
 Moim pierwszym doświadczeniem pustyni była
Eucharystia wśród piaszczystych wzgórz judzkiego
pustkowia. Od tej chwili pozostała ze mną na zawsze:
w sercu, przed oczami i w myślach. W jakiś sposób czuję,
że należę do pustyni. Jest ona dla mnie miejscem, gdzie
"Pan mnie uwiódł, a ja pozwoliłam się uwieść". Jest Boga
wołaniem do mnie i moim pragnieniem i tęsknotą za Nim,
i poszukiwaniem Go. Jest Jego potęgą i moją małością.
Jego miłością i moim odkrywaniem, jak wielka i wspaniała
jest ta miłość. Jego wszechmocą i moim zachwytem nad
nią. Jego nieskończonością i moją nadzieją na życie
wieczne. Jest miejscem, gdzie On jest wszystkim, a ja do
Niego należę.

Dzisiejsza liturgia słowa mówi wiele o Bogu i o nas samych.
Tak naprawdę poznajemy siebie tylko na przestrzeni kogoś
większego: tak jak poznaje się piękno kwiatu patrząc na
cały ogród; tak jak poznaje się piękno powieszonego obrazu,
patrząc na cały pokój; tak jak poznaje się piękno kobiecego
serca, patrząc na całe jej życie; tak jak poznaje się walecz-
ność mężczyzny, patrząc na siłę w służbie rodziny; tak też
poznaje się siebie, patrząc na majestat Boży.
 Ilekroć człowiek doświadczał bliskości Bożej, tylekroć
odczuwał, że ona go absolutnie przerasta. Widać to
u Izajasza. Spotkał Boga prawie twarzą w twarz i na słowa
Boże przeraził się swoją kruchością, marnością i przede
wszystkim grzesznością. Bóg jednak właśnie takiego
proroka sobie wybrał. Sam go sobie przygotował przez
oczyszczenie, widoczne w wymownej scenie z żarzącym
się węglem. To zapowiedź oczyszczenia ogniem Ducha
Świętego, którego dokonywać będzie sam Jezus.
 Doświadczenie proroka Izajasza prowadzi nas nad brzeg
Jeziora, gdzie ma miejsce cudowny połów ryb. Sytuacja
jest podobna, z tym że jakby zupełnie naturalna - daleka
od majestatycznej i mistycznej Izajaszowej wizji gdzieś zza
światów. Oto sam Syn Boży staje pośród ludzi i przemawia,
jak zwykły człowiek. Porównując te dwie sceny możemy
zauważyć, że skutki są dokładnie te same: oto słowo Jezusa
ma tę samą moc oczyszczania. Dlatego po wypowiedzi
Piotra wyznającego swoje grzechy Jezus oczyszcza go
swoim słowem, krzepiącym i zapowiadającym wielkość
jego posłania. To kieruje naszą uwagę do Ewangelii ks. Krystian Wilczyński

Światło Słowa - V Niedziela Zwykła
wg św. Jana, gdzie podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus
mówi do swoich Apostołów: "Wy już jesteście czyści, dzięki
słowu, które wypowiedziałem do was" (J 15,3).
 Jest przedziwne, że każdy i każda z nas jest niepomiernie
bardziej godny spotkać się z Bogiem, niż Izajasz czy rybak
Piotr. Oni bowiem nie mieli Ducha Świętego, którego my
otrzymaliśmy na chrzcie świętym. Nie zmienia to faktu,
że jak oni, tak i my, jesteśmy grzeszni i słabi. Bóg ma nas
jako swoje dzieci przybrane, ale stanu tego trzeba pilnować.
Grzech czai się z każdej strony i z reguły nie jest łatwo
dostrzegalny. Często jego szkodliwy charakter jest roz-
poznawalny dopiero po fakcie.
 Bóg, mimo tego, wybiera nas na swoich proroków i swoich
posłańców. Tam gdzie żyjemy i to co robimy, jest działaniem
w mocy Ducha. Należy pamiętać, żeby być właściwie
oczyszczonym. Stąd najpiękniejsze serce, to czyste serce
- tylko ono jest w stanie oglądać Boga (por. Mt 5,8).
 Kiedy witraż jest czysty, to widać przezeń piękno światła
i świata. Tylko czyste serce jest w stanie dostrzegać piękno.
Patrzeć dobrze na świat i na drugiego człowieka, da się
tylko wtedy, kiedy własne serce jest czyste. Kiedy sumienie
jest obciążone grzechem, to łatwiej osądzać, oskarżać
i widzieć same porażki. Człowiek czystego serca patrzy
na wszystko oczami Boga - miłosiernie, z szansą na czyjąś
poprawę.
 Oczyszczaj nas Jezu - Jedyny Sprawiedliwy, abyśmy mogli
patrzeć na świat i ludzi Twoimi oczami.



J. Czech

Mój dziadek zginął w obozie koncentracyjnym. We wsi,
gdzie był sołtysem, zabito niemieckiego oficera i, ponieważ
nikt nie przyznał się do winy, hitlerowcy aresztowali dziadka
i osadzili go w Gross-Rosen. Nigdy stamtąd nie wrócił.
Nigdy nie zobaczył swoich synów, bliźniaków, którzy
urodzili się kilkanaście tygodni po jego aresztowaniu. Nic
też nie wiadomo, co się z nim działo po tym, jak trafił do
obozu. Czy długo jeszcze żył, czy bardzo cierpiał. Czy zginął
od kuli, czy od morderczej pracy. Czy z głodu. Nie ma
żadnej dokumentacji, żadnych śladów po dziadku.
Przeczytałam chyba wszystkie książki i obejrzałam
wszystkie filmy o Holokauście. Byłam w Oświę-
cimiu, ale szybko stamtąd uciekłam. Nie zniosłam
widoku tych wszystkich rzeczy osobistych, jakie
zostały po tysiącach ofiar, dorosłych i dzieciach.
Byłam też w Yad Vashem w Jerozolimie. Jest to
miejsce pamięci po Żydach, którzy zginęli podczas
drugiej wojny. Mój dziadek nie był Żydem, ale przez
to, że spotkał go podobny los, jak miliony niewinnych
Hebrajczyków, naród ten stał mi się bliski. Ich historia
Zagłady jest też po części moją historią, którą od wielu lat
próbuję zrozumieć, zwłaszcza teraz, w roku miłosierdzia.
W jednej z książek znalazłam takie zdanie, że Holokaustu
nie można wytłumaczyć bez  Ukrzyżowania. Oczywiście
nie znaczy to, że męka i śmierć Jezusa uzasadnia nasze
cierpienia, ale możemy do Niego przyjść z każdym bólem,
tragedią i niesprawiedliwością. On wszystko zrozumie,
bo sam przeszedł przez kaźń. A Jego zwycięstwo nad
śmiercią daje nadzieję na to, że będzie lepiej - jeśli nie za-
wsze na ziemi, to na pewno w Jego raju będzie wspaniale.

O miłosierdziu i dziadku
 Ewangelista Łukasz pisze, że kiedy Jezusa zdjęto z krzyża
i złożono do grobu, "był dzień Przygotowania i szabat się
rozjaśniał". Szabat jest dla Żydów najwspanialszym dniem
tygodnia, ukoronowaniem wszystkich innych dni. Jest
dniem siódmym, który Bóg "pobłogosławił i uczynił
świętym", i w którym odpoczął po stworzeniu świata.
Ponieważ w Księdze Rodzaju jest napisane: "tak upłynął
wieczór i poranek…", szabat, podobnie jak inne żydowskie
święta, rozpoczyna się z zachodem słońca, czyli wieczorem

dnia poprzedzającego święto. To, że "szabat się roz-
jaśniał", oznacza, że kiedy słońce zniknęło za
horyzontem, w żydowskich domach zapłonęły
szabatowe świece i rozpoczęło się świętowanie.
Kiedy więc "szabat się rozjaśniał", Jezus już nie
żył. Jego zmasakrowane ciało spoczywało w gro-
bie.  Ale to nie był koniec. Jego prawdziwa historia
dopiero miała się zacząć, dopiero zaczynała jaś-
nieć. Zbliżało się przecież Zmartwychwstanie,

zwycięstwo nad śmiercią. Droga do nieba za chwilę
miała stanąć otworem dla wszystkich, którzy wierzą
- w Boże miłosierdzie.
 “A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo do-
bre”. Wiara w to, że Bóg jest dobry i miłosierny, jest czasem
wszystkim, co mamy, jedyną nadzieją, która ratuje przed
rozpaczą i całkowitym załamaniem. On jest jedynym źró-
dłem życia i jedynym prawdziwym pocieszeniem w nie-
szczęściu. Zmartwychwstanie Jego Syna pokazuje,
że cierpienie i śmierć nie jest końcem, że czeka nas jeszcze
życie wieczne, że dla każdego z nas kiedyś zajaśnieje Jego
szabat, prawdziwy szabat niekończącej się szczęśliwości.

 Choroba, zwłaszcza ciężka, zawsze wywołuje kryzys
w ludzkiej egzystencji i niesie ze sobą głębokie pytania.
W pierwszej chwili może niekiedy wywołać bunt: dlaczego
mnie to spotkało? Może prowadzić do rozpaczy, do
przekonania, że wszystko stracone, że nic już nie
ma sensu...
 W tych sytuacjach wiara w Boga jest, z jednej
strony, wystawiona na próbę, a jednocześnie
ujawnia swą pozytywną moc. Nie dlatego,
że dzięki wierze znika choroba czy ból, czy
też pytania, jakie one rodzą, lecz dlatego,
że daje ona klucz, który pozwala odkryć
głęboki sens tego, co przeżywamy, pozwala nam
zobaczyć, że choroba może być drogą do większej
bliskości z Jezusem, który idzie u naszego boku,
dźwigając krzyż. Ten klucz daje nam Maryja, Matka, która
dobrze zna tę drogę.
 Na weselu w Kanie Galilejskiej Maryja jawi się jako kobieta
zatroskana, która widzi ważny problem nowożeńców:
skończyło się wino, symbol świątecznej radości. Dostrzega
Ona trudność, traktuje ją jako swoją własną, w dyskretny
sposób zaczyna natychmiast działać. Nie stoi i patrzy
obojętnie, nie traci czasu na osądzanie, lecz zwraca się do

Jezusa i przedstawia Mu problem: „Nie mają wina” (J 2,3).
A kiedy Jezus daje Jej do zrozumienia, że nie nadeszła
jeszcze Jego godzina, by się objawił, Maryja mówi do sług:

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Wów-
czas Jezus dokonuje cudu, przemieniając znaczną

ilość wody w wino, które okazuje się najlepsze
na całym weselu. Czego uczy nas tajemnica

wesela w Kanie Galilejskiej w odniesieniu do
Światowego Dnia Chorego?
 Uczta weselna w Kanie jest ikoną
Kościoła: w centrum jest miłosierny Jezus,

który czyni znak; wokół Niego są uczniowie,
zalążek nowej wspólnoty; blisko Jezusa i Jego

uczniów jest Maryja, Matka opatrznościowa
i prosząca. Uczestniczy Ona w radości zwykłych

ludzi i przyczynia się do tego, by była jeszcze większa;
oręduje u swojego Syna dla dobra nowożeńców
i wszystkich gości. A Jezus nie odmawia prośbie swojej
Matki. Ileż nadziei dla nas wszystkich w tym wydarzeniu!
Mamy Matkę, której oczy są czujne i dobre jak oczy Syna;
Jej macierzyńskie serce jest pełne miłosierdzia, jak On;
Jej ręce chcą pomagać, jak ręce Jezusa, które łamały chleb
dla łaknących, które dotykały chorych i ich uzdrawiały.

Papież Franciszek do chorych - 11 lutego
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Napełnia nas to ufnością i otwiera na łaskę i miłosierdzie
Chrystusa. Wstawiennictwo Maryi pozwala nam zaznać pocie-
chy, za którą apostoł Paweł błogosławi Boga: „Błogosławiony
Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec miło-
sierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Ten, który nas pociesza
w każdym naszym ucisku, byśmy sami mogli pocieszać tych,
co są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której doznajemy
od Boga. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak
też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy (2Kor 1, 3-5).
Maryja jest Matką pocieszenia, która pociesza swoje dzieci.
 W Kanie Galilejskiej zarysowują się cechy wyróżniające

Jezusa i Jego misję: On jest Tym, który pomaga osobom
w potrzebie i w trudnej sytuacji. I rzeczywiście w swojej
mesjańskiej posłudze uzdrowi wielu z chorób, dolegliwości,
uwolni od złych duchów, obdarzy wzrokiem niewidomych,
sprawi, że chromi będą chodzić, przywróci trędowatym
zdrowie i godność, wskrzesi umarłych, będzie głosił ubogim
dobrą nowinę (por. Łk 7, 21-22). Prośba Maryi podczas przyjęcia
weselnego, podszepnięta przez Ducha Świętego Jej macie-
rzyńskiemu sercu, ujawniła nie tylko mesjańską moc Jezusa,
ale także Jego miłosierdzie. Franciszek “List do chorych”

Niedziela, 7 lutego 2016 r.
7.30 + Zbigniew Jabłoński w 12. rocznicę śmierci, Eugeniusz i Henryk Eger; 9.30  + mąż Aleksander Mielewczyk w 19. roczn. śmierci,
rodzice z obu stron, rodzeństwo i krewni; 11.00 + Witold Sobecki w m-c po śmierci; 12.15 + Jerzy Hins w 4. rocznicę śmierci z okazji
rocznicy urodzin; 18.30 + Roman Nawrocki w m-c po śmierci
Poniedziałek, 8 lutego
7.30 - o otwarcie na Bożą miłość dla wnuków: Mikołaja i Jeremiego; 18.00 + Józef Kulikowski w 4. rocznicę śmierci, +z rodziny
Wtorek, 9 lutego
7.30 - w intencji parafian; 18.00 - w int. kapłana z apostolatu Margaretek
Środa, 10 lutego - Środa Popielcowa
7.30 - za Mikołaja i Jeremiego; 9.00 + Agnieszka, Józef Grzegorczyk; 18.00 + w intencji parafian
Czwartek, 11 lutego - Matki Bożej z Lourdes
7.30 + Józef w 8. rocznicę śmierci, Maria, mąż Czesław, Janina, Robert i brat Czesław; 9.00 - o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Józefa (82 urodziny) i opiekę dla całej rodziny; 18.00 - w intencji parafian
Piątek, 12 lutego
7.30 + Rozalia Niewczas; 18.00 - z okazji 45. rocznicy ślubu Wiktorii i Eugeniusza z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Sobota, 13 lutego
7.30 - w pewnej intencji; 18.00 + Jan w 28. rocznicę śmierci, +Helena

1. Bal karnawałowy, organizowany przez Oazę Dzieci Bożych, odbędzie się dzisiaj o godz. 16.00 w Sali Rajskiego
na terenie Opery Leśnej w Sopocie. Można jeszcze zgłosić się po Mszy Świętej.
2. Dzisiaj rozpoczyna się coroczny Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Zachęcamy do podejmowania na czas Wielkiego
Postu abstynenckich i trzeźwościowych zobowiązań, które staną się dla innych świadectwem.
3. Dzisiaj rozpoczyna się również Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa. Bardzo bogaty program obchodów tego tygodnia
w naszej diecezji znajdziemy na plakacie oraz na stronie www.matkakosciolagd.pl.
4. Zajęcia rekreacyjne dla dzieci we wtorek i czwartek od godz. 14.30 w domu parafialnym.
5. Spotkanie grupy modlitewnej we wtorek o godz. 19.00 w kościele. Będzie to adoracja Najświętszego Sakramentu.
Zapraszamy młodzież pracującą oraz dorosłych parafian.
6. W Środę Popielcową rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. Msze Święte w naszym kościele o godz. 7.30, 9.00
oraz 18.00. W tym dniu należy zachować wstrzemięźliwość i post.
7. Okazja do spowiedzi przed rozpoczęciem Wielkiego Postu w poniedziałek i wtorek od godz. 17.30 do 18.00.
8. Katecheza biblijna w środę o godz. 19.00 w domu parafialnym.
9. W czwartek przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes i Światowy Dzień Chorego. Dodatkowa Msza
Święta, na której udzielimy sakramentu namaszczenia chorych, o godz. 9.00. Zapraszamy wszystkich starszych, chorych,
a także prosimy o pomoc w przybyciu do kościoła tym, którzy nie mogą już przybyć o własnych siłach.
 * Sakrament namaszczenia chorych można przyjąć w następującej sytuacji: - ciężka lub
 przewlekła choroba;   - przed operacją; - w podeszłym wieku. Aby przyjąć namaszczenie
 należy być w stanie łaski uświęcającej.
10. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek po Mszy Świętej wieczornej do godz. 19.30.
11. W piątek Droga Krzyżowa: o godz. 17.00 zapraszamy dzieci wraz z dorosłymi, a o godz. 18.30 dorosłych oraz młodzież.
12. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.30.
13. W minionym tygodniu nasz kościół został wyposażony w instalacje alarmową.
14. O posprzątanie kościoła prosimy III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy Świętej.


