W I piątek miesiąca Msza św. o godz. 16.30, a przed
nią, o godz.16.00, „Droga
Krzyżowa” w języku francuskim. Podczas Mszy Św.
możliwość spowiedzi św.
W I sobotę miesiąca Msza św. o godz. 9.30.

Przyszła niedziela, 7 marca 2021 roku, jest pierwszą niedzielą rekolekcji
wielkopostnych. Msza Św. z kazaniem o godz. 11.00, a po niej adoracja i
„Gorzkie żale” z krótką nauką rekolekcyjną.
Ofiary składane na tacę w tę niedzielę będą przeznaczone na potrzeby Polskiej
Misji Katolickiej we Francji.
Dziękuję serdecznie osobom, które w sobotę przybyły do sprzątania kościoła.
Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii i Radio Bobola
zapraszają na „Katolickie spotkania rodzinne” - 4, 11 i 18 marca o godz. 20.00
(czasu angielskiego). Szczegóły na stronie: www.radio.bobola.church
Podobnie jak w ubiegłych latach, jedną z propozycji na ten czas Wielkiego Postu
może być podjęcie w tygodniu jednego dnia (lub kilku dni) postu ścisłego (na
miarę swoich możliwości: np. o wodzie i chlebie...) w intencji nawrócenia
osobistego lub kogoś z waszych bliskich. Osoba podejmująca taki post może to
zaznaczyć na grafiku dostępnym w tylnej części kościoła (nie trzeba podawać
nazwiska i imienia, wystarczy tylko zaznaczyć, np. inicjałami, że decyzja została
podjęta). Post nie dotyczy niedziel i Świąt. Można też zrezygnować z oglądania
telewizji lub korzystania z Internetu. Taki podjęty post, to również droga do
budowania wspólnoty w wymiarze duchowym. Dziękuję wszystkim, którzy
zapisują się do podjęcia tego postu.
Wszystkim życzę owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu i dobrego
przygotowania do Świąt Wielkanocy.
Ks. Ryszard

Program rekolekcji wielkopostnych ze Świętym Józefem
Tegoroczne rekolekcje przygotowujące nas do Świąt Wielkanocy odbędą się w III,
IV i V niedzielę Wielkiego Postu. Msze św. z konferencją o godz. 11.00. Po Mszy
św. w III i V niedzielę „Gorzkie żale” z nauką, a w IV niedzielę „Droga
Krzyżowa”.
W sobotę przed IV niedzielą Wielkiego Postu (13 marca) spotkanie rekolekcyjne
dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

Rekolekcje poprowadzi ks. Dawid Matusiak. Tematyka rekolekcji będzie
nawiązywała do przeżywanego przez Kościół „Roku Świętego Józefa”.
W V niedzielę Wielkiego Postu będzie miała miejsce „Duchowa Adopcja Dziecka
Poczętego”. Chętni do jej podjęcia zgłaszają się do ks. proboszcza.

