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 W dzisiejszą VIII Niedzielę Zwykłą, ostatnią przed Wielkim Postem, rozpoczynamy trzy Dni
Eucharystyczne przed Środą Popielcową tzw Nabożeństwo 40-sto godzinne, przygotowujące nas do
dobrego wkroczenia w okres pokuty. Adoracja Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy św. oraz od
godz. 13.00 zakończona Nieszporami o Najświętszej Eucharystii o godz. 15.30. Po Mszach św. zbiórka do
puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny.
 Od poniedziałku powracają Msze św. wieczorne. W poniedziałek i wtorek Adoracja Najświętszego
Sakramentu od godz. 8.30 do godz. 18.00. W tych dniach na godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do
Bożego Miłosierdzia, którą poprowadzi Grupa Miłosierdzia.
 We wtorek na godz.15.30 zapraszamy wszystkie dzieci do prezbiterium na spotkanie z Panem Jezusem. Po
Mszy św. o godz. 18.00 Nowenna ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
 W Środę Popielcową rozpoczynamy czterdziestodniowy Okres Wielkiego Postu. W tym dniu wiernych
obowiązuje post ścisły, tzn jakościowy i ilościowy. Msze św. będą o godz. 7.00, 8.00, 9.00, 17.00 i 18.00.
W Popielec po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na pomoc dla misjonarzy z naszej diecezji posługujących
na misjach. W kaplicy szpitalnej Msza św. o godz. 6.30 i 13.00. Od Środy Popielcowej do I Niedzieli
Wielkiego Postu przypadają Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
 Katecheza dla klas III przygotowujących się do I Komunii Św. w środę i piątek według ustalonych grup.
 W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek o godz.
8.00 Msza św. pierwszoczwartkowa i nabożeństwo eucharystyczne za kapłanów i o nowe, święte powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne.
 W czwartek o godz.15.00 w Domu Parafialnym spotkanie katechetów.
 W czwartek o godz. 17.00 Msza św. szkolna w dolnym kościele, a po niej Droga Krzyżowa prowadzona
przez dzieci.
 W piątek Msza św. ku czci Serca Bożego o godz. 8.00 i 18.00 wraz z nabożeństwem pierwszopiątkowym.
Natomiast na godz. 17.30 zapraszamy na Drogę Krzyżową. Zalecki można składać w zakrystii lub
kancelarii. Po Mszy św. wieczornej w domu parafialnym spotkanie redakcji Głosu św. Jacka.
 W piątek o godz. 18.15 nauka przedchrzcielna w domu parafialnym.
 W piątek o godz. 19.00 i w sobotę o godz. 16.00 w kościele próba młodzieży klas III Gimnazjum, która 7
marca o godz. 16.00 przyjmie sakrament bierzmowania.
 W sobotę o godz. 8.00 Msza św. w intencji Róż Różańcowych, nabożeństwo różańcowe wynagradzające
Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata i Koronka do Bożego Miłosierdzia. Po nabożeństwie
spotkanie członków Żywego Różańca.
 W sobotę odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Prosimy ich zgłosić w kancelarii lub zakrystii.
 W przyszłą niedzielę I Wielkiego Postu na godz. 15.30 zapraszamy na Nabożeństwo Gorzkich Żali z
kazaniem pasyjnym. Za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny.
 W kaplicy NSPJ w Szpitalu przy ul. Żeromskiego w każdy piątek Wielkiego Postu o godz.16.30 będą
odbywały się Nabożeństwa Drogi Krzyżowej połączone z ucałowaniem tzw Krzyża Papieskiego, a w każdą
niedzielę Wielkiego Postu o godz.9.00 będą celebrowane Msze św. połączone z Gorzkimi Żalami.
 Przykazanie kościelne zobowiązuje wiernych do powstrzymania się od udziału w zabawach w Okresie
Wielkiego Postu. Pamiętajmy o praktykach pokutnych, do których zachęca nas Pan Jezus w Ewangelii, a są
to modlitwa, post i jałmużna. Dary żywnościowe dla ubogich można składać przy ołtarzu Najświętszego
Serca Pana Jezusa, za które składamy serdecznie „Bóg zapłać!”
 Zachęcamy do wsparcia naszej parafii przez przekazanie na jej rzecz 1% podatku PIT za rok 2016.
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest dziś czynna w godzinach 9.30 – 14.30. Możemy
tam nabyć Gościa Niedzielnego oraz skosztować rozbarskich wypieków.

„STARAJCIE SIĘ NAPRZÓD O KRÓLESTWO BOŻE I O JEGO SPRAWIEDLIWOŚĆ,
A WSZYSTKO BĘDZIE WAM DODANE”

