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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W dniu dzisiejszym Wspólnota Domowego Kościoła END zaprasza chętne małżeństwa na
specjalną Mszę św. w ich intencji o godz. 16.30 oraz pół godziny wcześniej tj. o godz. 16.00
na Adorację Najświętszego Sakramentu prowadzoną przez małżeństwa.
2. Również dzisiaj o. Anicet zaprasza na kolejne spotkanie w ramach „Kuźni wiary”. Tym
razem rozważany będzie temat: „Tolkien, Levis (Luis) i pożytki z opowiadania baśni”.
Spotkanie w klasztornej kawiarence o godz. 19.00.
3. W tym tygodniu kończy się tzw. karnawał i w środę popielcową rozpoczynamy Wielki Post.
 W ramach rozpoczęcia Wielkiego Postu odprawimy w naszym kościele 40-godzinne
nabożeństwo Eucharystyczne o charakterze pokutnym. Może nie wszyscy pamiętają o
tym nabożeństwie (bo w naszej parafii dawno nie było), ale w większości regionów Polski
jest ono od wielu wieków gorliwie pielęgnowane, i myślę że najwyższy czas, aby także
nasza parafia dołączyła do tej wielkopostnej gorliwości. Przypomnę, że nabożeństwo
czterdziestogodzinne powstało już ponad 800 lat temu i najczęściej odprawiane było
właśnie jako „wstęp” do Wielkiego Postu. Nawiązuje ono do liczby 40, która wielokrotnie
pojawia się w Biblii: Chrystus 40 dni pościł na pustyni, 40 dni padał deszcz w trakcie
potopu i 40 lat Żydzi błąkali sie po pustyni, aż dotarli do ziemi obiecanej, wreszcie 40
godzin przebywał Chrystus w grobie aż zmartwychwstał. Na tą pamiątkę organizowano
40-godzinne nabożeństwo Adoracji Najświętszego Sakramentu. W niektórych miastach
np. w Rzymie, Mediolanie czy Paryżu odprawiano je nieustannie w kolejnych kościołach:
gdy jeden kościół kończył, to drugi zaczynał kolejne 40 godzin adoracji. Obecnie to
nabożeństwo pielęgnuje się raczej tylko przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, a główną
intencją jest przeproszenie Boga za wszelkie grzechy popełnione przez ludzi w trwającym
okresie karnawału i nakłonienie do pokuty. W niektórych latach papieże dokładali
specjalne intencje, jak np. papież Paweł III zalecał w XVI w., aby w tym nabożeństwie
błagać Boga o uratowanie chrześcijaństwa przed najazdem Turków, które groziło całej
Europie. Papieże wydali także aż 3 encykliki omawiające dokładnie jak powinno takie
nabożeństwo przebiegać. Obecnie w różnych miastach w różny sposób się je organizuje,
natomiast my postaramy się, aby nasze 40-godzinne nabożeństwo odbyło się nieustannie
przez 40 godzin począwszy od najbliższego wtorku (od godz. 7.00) do wieczora
następnego dnia, czyli w środę popielcową. Całe nabożeństwo rozpocznie się i zakończy
procesją eucharystyczną. Na kolejne godziny adoracji wyznaczone są poszczególne grupy
parafialne, które poprowadzą modlitwę, a poszczególne ulice czy bloki proszone są o
obecność i czuwanie na adoracji. Cały grafik jest wywieszony w przedsionku kościoła i
dostępny na stronie internetowej parafii. Jeżeli ktoś nie może przyjść o wyznaczonej
godzinie, niech przyjdzie o innej, ale starajmy się aby na początku Wielkiego Postu nie
zabrakło w nas gorliwości. Naszą główną intencją jest przeproszenie za wszelkie grzechy,
nie tylko za nasze, ale i za naszych bliźnich, jak choćby niedawne bluźnierstwa przeciw
Bogu i profanacje krzyża podczas pseudospektaklu w Warszawie. Każdy z nas ma też o
co Boga prosić, a szczególnie prośmy o to, aby cały Wielki Post był dla nas
błogosławiony i owocnie przeżyty.

 W czasie 40godzinnego nabożeństwa przypadnie Środa Popielcowa. Msze św. będą nie
tylko o 7 i 18, ale także dodatkowe o 11 w południe i o 20 wieczorem (o co prosiliście).
Przypominamy, że w środę popielcową obowiązuje post ścisły (czyli tylko 1 posiłek do syta
i bez mięsa).
 Przez cały okres Wielkiego Postu zachęcamy także do udziału w licznych Nabożeństwach
Pasyjnych. Będą to:
 Droga Krzyżowa – codziennie o godz. 17.30. W piątek dodatkowa o 19.30.
 Godzinki o Męce Pańskiej – w każdy czwartek oraz w niedzielę
 Śpiewana Koronka do Bożego Miłosierdzia – w niedzielę po mszy o godz. 9.00
 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedzielę po sumie.
 Przypominamy także i zachęcamy, aby na czas Wielkiego Postu uczynić sobie pobożne
postanowienie dobrych uczynków lub wyrzeczeń.
 Dla dzieci przygotowaliśmy na Wielki Post specjalne wyklejanki w formie kapliczek
(z panem Jezusem i św. Bratem Albertem), które będą mogły sobie ozdabiać kolejnymi
stacjami Drogi Krzyżowej – które otrzymają za uczestnictwo na Drodze Krzyżowej.
4. W tym tygodniu przypada I czwartek piątek i sobota miesiąca. W piątek odwiedziny u
chorych. Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 17.30.
5. Będzie się zatem działo wiele dobrego w tym tygodniu. Zachęcamy do gorliwości i życzymy
obfitości Bożego błogosławieństwa.
Na zakończenie oddajmy się pod opiekę św. Michała Archanioła.
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom
złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty,
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła

