
 

 

6 NIEDZIELA ZWYKŁA, 14 LUTEGO 2021 R. 

1. Dzisiaj w Kościele rozpoczyna się 54. Tydzień modlitw o trzeźwość Narodu. Przeżywany pod hasłem 

„Trzeźwością pokonywać kryzys”. Zachęcamy do modlitwy. 

2. Dzisiaj po każdej Mszy Świętej w poczekalni kancelarii parafialnej będzie trwał dyżur członków TPS 

umożliwiając złożenie zadeklarowanych ofiar pieniężnych na nasze Seminarium Duchowne. 

3. Jutro 15 lutego o godzinie 18:30 zakończymy w naszej parafii trwające od 9 lutego Jerycho Różańcowe. 

Serdecznie zapraszamy na to zakończenie. 

4. W najbliższą środę, 17 lutego, rozpoczniemy okres czterdziestodniowego przygotowania do Świąt 

Wielkanocnych, czyli Wielki Post. Msze Święte w Środę Popielcową z obrzędem posypania głów popiołem 

będą odprawiane o godzinie 7:00, 8:00, 9:00, 16:00, 17:00 i 18:30.  

5. Przypominany, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, to znaczy można spożyć trzy bezmięsne 

posiłki: jeden do syta i dwa lekkie. Zapraszamy także do uczestniczenia w nabożeństwach wielkopostnych:  

 Droga Krzyżowa dla dorosłych będzie odprawiana w piątki o godzinie 7:30 i 18:00, dla dzieci  

i młodzieży o godzinie 17:00.  

 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym odprawiane będą w niedziele Wielkiego Postu (od przyszłej 

niedzieli począwszy)  o godzinie 17:00.  

(Przypominamy, że za pobożny udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach, będąc w stanie łaski 

uświęcającej, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami). 

6. W Niedzielę 21 lutego br. Mszą Świętą o godzinie 18:00 rozpoczniemy dekanalne katechezy dla 

narzeczonych, którzy pragną przyjąć sakrament małżeństwa. 

7. Zapraszamy wszystkich czcicieli św. Rity na Mszę Świętą połączoną z nabożeństwem w poniedziałek  

22 lutego o godzinie 17:00 w kościele tygodniowym. Intencje i prośby można składać przed Mszą Św.  

do koszyka. Do nabycia będą także róże, które zostaną pobłogosławione po nabożeństwie.  

8. Zapraszamy 01 marca br. na godzinę 17:00 do kościoła tygodniowego na Mszę Świętą połączoną  

z nabożeństwem do Michała Archanioła. Intencje można składać na kartkach przed Mszą do koszyka,  

który będzie się znajdował z tyłu kościoła. 

9. Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Świdnickiej oraz Fundacja Małżeństwo Rodzina zaprasza do udziału  

w modlitewnej krucjacie "960 godzin dla rodzin". Pragniemy, przez cały Wielki Post, 24 godziny na dobę 

trwać w nieustannym czuwaniu, otaczając modlitwą małżeństwa i rodziny, nie tylko naszej diecezji, ale 

całej Polski i świata. Szczegółowe informacje oraz zapisy dostępne są na naszej stronie internetowej.  

10. Przy wyjściu z kościoła można zaopatrzyć się w tygodniki katolickie: Gościa Niedzielnego i Niedzielę  

i Loservatore Romano. A w zakrystii można nabyć najnowszą płytę zespołu TGD w cenie 40 zł. 
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