
 
 
  
  
 Dzisiaj, jutro i pojutrze trwa w naszych ko ściołach adoracja Naj świętszego 

Sakramentu.  Zapraszam do pobożnego i licznego udziału w tej adoracji.  
Starajmy się zadośćuczynić za grzechy nasze i bliźnich, prośmy o łaskę owocnego  
przeżycia  rekolekcji  wielkopostnych oraz o pokój i ustąpienie epidemii.  
 

 Dzisiaj  rozpoczyna się 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny 
czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy 
pijaństwa. W tym roku tematem przewodnim inicjatyw trzeźwościowych są słowa: 
«Posłani – Trzeźwi – Wolni».  

 W środę Popielec – rozpoczyna si ę Wielki Post , czas pokuty i przygotowania się do 
Wielkanocy. W tym dniu obowiązuje post ścisły. Od środy popielcowej obowiązuje zakaz 
udziału w zabawach. 

      Podczas Mszy św. poświęcenie popiołu i nałożenie go na nasze głowy.                        
     Nadto o godz.17.oo w kościele parafialnym nabożeństwo  wielkopostne z   obrzędem    
     nałożenia   popiołu.  Zapraszam!! 

Od  środy  do soboty  przypadają Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty.                  
Środa Popielcowa będzie dniem postu i modlitwy w intencji pokoju. Podczas Mszy św. i 
nabożeństwa możemy wesprzeć ofiary wojny na Ukrainie.  

 
 Pierwszy piątek Wielkiego Postu , 4 marca, to  Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech 

wykorzystywania seksualnego małoletnich. Chcemy włączyć się w modlitwę Kościoła w 
Polsce podczas Mszy św. i nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Na Drogę Krzyżową 
zapraszam o 15.3o do kościoła parafialnego, o 17.oo do Żyrowej. 
 

 W niedziel ę  rozpoczynamy Rekolekcje  Wielkopostne . Rekolekcje poprowadzi O. 
Arnold z Góry św. Anny. Zapraszam do licznego i pobożnego udziału. Zapraszam 
dorosłych i młodzież. Dla kandydatów do bierzmowania udział w rekolekcjach jest jednym 
z elementów w przygotowaniu do przyjęcia tego sakramentu. 
Rekolekcje dla dzieci szkolnych będą w środę, czwartek i piątek w kościele w Żyrowej w 
ramach zajęć lekcyjnych. Rodziców prosimy o podpisanie zgody na wzięcie udziału w 
rekolekcjach waszych dzieci. Jest to spełnienie obowiązku religijnego wychowania 
ochrzczonych dzieci. Dzieci uczęszczające do szkoły Gogolinie – Karłubcu  wezmą 
udział w rekolekcjach w tej szkole.  
 

 Z czasopism: Gość Niedzielny, Misyjne drogi.  
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