
19.02.23 NIEDZIELA
Kpł 19,12.1718; Ps 103; 
1Kor 3,1623; Mt 5,3848

„BĄDŹCIE WIĘC WY 
DOSKONALI, JAK 

DOSKONAŁY JEST OJCIEC 
WASZ NIEBIESKI”

20.02.23 PONIEDZIAŁEK
Syr 1,110; Ps 93; Mk 9,1429

„DAJĄC RADOŚĆ INNYM 
SAMI JĄ W ZAMIAN 
OTRZYMUJECIE”

21.02.23 WTOREK
Syr 2,111; Ps 37; Mk 9,3037

„TEN, KTÓRY CHCE BYĆ 
LEPSZYM, MUSI MIEĆ 
DUCHOWĄ RADOŚĆ”

22.02.23 ŚRODA
Jl 2,1218; Ps 51; 

2Kor 5,206,2; Mt 6,16.1618
„OBMYJ MNIE ZUPEŁNIE 

Z MOJEJ WINY…”

23.02.23 CZWARTEK
Pwp 30,1520; Ps 1; 

Łk 9,2225
„BO CÓŹ ZA KORZYŚĆ DLA 
CZŁOWIEKA, JEŚLI CAŁY 
ŚWIAT ZYSKA, A SIEBIE 

ZATRACI”

24.02.23 PIĄTEK
Iz 58,19a; Ps 51; Mt 9,1415

„CZY GOŚCIE WESELNI 
MOGĄ SIĘ SMUCIĆ, DOPÓKI 
PAN MŁODY JEST Z NIMI?”

 
25.02.23 SOBOTA

Iz 58,9b14; Ps 86; Łk 5,2732
„NAUCZ MNIE CHODZIĆ 

DROGĄ TWOJEJ PRAWDY”

SŁOWO BOGA
NA KAŻDY DZIEŃ

Za nami niepowtarzalny 
tydzień. Najpierw mieniło się od 
czerwonych serduszek, które 
są wyrazem
miłości. Słowo miłość 
odmieniało się w różnych 
językach i przypadkach. 
A potem był tłusty czwartek.
I tu też zapewne nie liczyliśmy 
kalorii. To był ostatni czwartek 
przed Wielkim Postem. Każdy 
człowiek
potrzebuje miłości. Miłość 
pochodzi od Boga i łączy nas 
z Bogiem. Dziś Pan Jezus 
mówi nam o miłości
nieprzyjaciół. Jest to szczytowy 
punkt nauki Jezusa. Często 
mówimy i słyszymy: „Jak mogę 
z sympatią
odnosić się do kogoś, komu nie 
mogę zapomnieć wyrządzonej 
krzywdy”. Czy to przykazanie 
nie
przekracza naszych możliwości 
– zastanawiamy się. Przecież 
wrogom nie będziemy rzucać 
się na
szyję, ale akt dobra można 
z siebie wydobyć. Często 
szukamy winy w innych. 
A przecież Pan mówi:
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół 
i módlcie się za tych, którzy 
was prześladują” (Mt 5,44). 
Warto to
sobie uświadomić. Staramy się 
usprawiedliwiać, przedstawiać 
swoje racje itd. Czy są osoby, 
których
nie dopuszczamy do siebie. 

MIŁOŚĆ 
NIEPRZYJACIÓŁ................12
MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA 
IMIĘ............................................2
INTENCJE MSZALNE.................3
OGŁOSZENIA 
DUSZPASTERSKIE....................4

Jezus stawia wyraźne zalecenie: 
miłujcie waszych nieprzyjaciół 
i módlcie
się za nich. Im ktoś bardziej nas 
zrani, tym większą mamy chęć, 
by się zrewanżować, odpłacić.
Chcemy postępować w myśl 
zasady: ząb za ząb, oko za oko. 
Oddanie komuś z nawiązką 
sprawia, że
mamy satysfakcję. A przecież 
słońce świeci wszystkim i deszcz 
pada na wszystkich. Nie ma 
różnicy.
Często górę biorą emocje. I jeżeli 
temu poddamy się, to będzie 
spirala nienawiści. A przecież 
wiemy,
że zło trzeba dobrem zwyciężać. 
Czasem wystarczy pomyśleć, czy 
i mnie nie trafiały się podobne
zachowania. Wzorem miłości 
nieprzyjaciół jest dla nas sam 
Chrystus. Na krzyżu mówi: „Ojcze
przebacz im, bo nie wiedzą, co 
czynią”. Bł. kardynał Stefan 
Wyszyński mówił w 1966 roku: 
„Ciągle was
pouczam, że ten zwycięża – 
choćby był powalony i zdeptany – 
kto miłuje, a nie ten, który w
nienawiści depce. Ten ostatni 
przegrał! A zwyciężył już dziś – 
choćby leżał na ziemi podeptany 
– kto
miłuje i przebacza, kto jak 
Chrystus oddaje serce swoje, 
a nawet życie za nieprzyjaciół 
swoich”.
Kardynał nie chował urazy, że go 
uwięziono. W „Zapiskach 
więziennych” pisał: „Ostatni dzień 
roku
nakazuje mi uczynić choćby 
krótki rachunek sumienia 
z przewodniej cnoty – miłości. 
Pragnę być
jasny. Mam głębokie poczucie 
wyrządzonej mi krzywdy. (…) 
Pomimo to nie czuję uczuć
nieprzyjaznych do nikogo z tych 
ludzi. Nie umiałbym zrobić im 
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najmniejszej nawet przykrości. 
Wydaje
mi się, że jestem w pełnej prawdzie, 
że nadal jestem w miłości, że jestem 
chrześcijaninem i dzieckiem
mojego Kościoła, który nauczył mnie 
miłować ludzi, i nawet tych, którzy 
chcą uważać mnie za swego
nieprzyjaciela, zamieniać 
w uczuciach na braci”. Nie jest to 
przykazanie ponad nasze siły. 
Papież
Benedykt XI podczas Anioł Pański 
w 2007 roku powiedział: „Miłość 
nieprzyjaciół jest zaczątkiem
«rewolucji chrześcijańskiej», 
rewolucji, która nie bazuje na 
strategiach władzy ekonomicznej,
politycznej czy medialnej. Jest to 
rewolucja miłości, miłości, która 
w ostatecznym rozrachunku nie
opiera się na ludzkich zasobach, ale 
jest darem Boga, który się 
otrzymuje, gdy ufa się tylko i bez
zastrzeżeń w Jego miłosierną 
dobroć. Oto nowość Ewangelii, która 
bez rozgłosu zmienia świat. Oto
heroizm «małych», którzy wierzą 
w miłość Bożą i ją szerzą nawet za 
cenę życia”. A św. Jan Paweł II w
1998 mówił: „(…)Ojciec niebieski 
zesłał na świat swego Syna, aby 
otworzyć wszystkim drogę
zbawienia. Tą drogą jest Chrystus: 
umierając na krzyżu odkupił nas 
z naszych grzechów. Ludziom
wszystkich czasów Jezus powtarza: 
ja cię nie potępiam, idź i nie grzesz 
więcej (por. J 8, 11).” (...)
Potrzebne jest dziś chrześcijańskie 
przebaczenie, które daje nadzieję 
i ufność, a zarazem nie osłabia
walki ze złem. Trzeba udzielać 
i przyjmować przebaczenie. 
Człowiek jednak nie będzie zdolny
przebaczyć, jeśli najpierw nie 
pozwoli, by Bóg mu przebaczył, i nie 
uzna, że potrzebuje Jego
miłosierdzia. Będziemy gotowi 
odpuścić winy innym tylko wówczas, 
gdy uświadomimy sobie, jak
wielka wina została odpuszczona 
nam samym”. Czy jesteśmy w stanie 
kochać naszych nieprzyjaciół?
Jezus zaprasza nas do 
zastanowienia się nad naszą 
postawą wobec nieprzyjaciół. Może 
to będzie
zadanie na nadchodzący Wielki 
Post.

DMG

Z racji mojej zeszłotygodniowej 
pomyłki, za którą przepraszam, 
umieszczam artykuł, p. Danuty 
Guzowskiej, który miał być na 
mijający tydzień. (przyp. 
red.)Rozpoczynający się tydzień 
będzie wyjątkowy i niepowtarzalny. 
Dlaczego? Otóż wtorek 14 lutego 
będzie się czerwienił kolorem 
miłości, a w czwartek 16 lutego 
będzie dominował zapach pączków 
i faworków.  Jak okiem sięgnąć już 
od kilku dni w sklepach, 
kwiaciarniach morze sercowych 
gadżetów. Będzie to też ostatni 
tydzień karnawału. Wracając do 
wtorku – tego dnia wspominamy św. 
Walentego. Wprawdzie przesłonięty 
jest patronami Europy św. Cyryla 
i św. Metodego. Św. Walenty jest 
patronem między innymi 
zakochanych, narzeczonych. We 
Włoszech przyzywa się go podczas 
zaręczyn. Wprawdzie ta postać 
kojarzy się nam z chorymi na 
epilepsję. Jednakże od kilkunastu lat 
tego dnia obchodzimy tzw. 
walentynki. Mam wrażenie, że 
w dzisiejszym świecie pewne pojęcia 
uległy wypaczeniu, rozmyciu. 
Jednym z takich pojęć jest miłość. 
Słyszymy nieraz: „moja miłość do 
niej, do niego się skończyła”; 
„rozstaliśmy się nasza miłość 
wygasła”; „nigdy jej nie kochałem”. 
„Kochać jak to łatwo powiedzieć” 
śpiewał Piotr Szczepanik. Puste 
słowa bez pokrycia łatwo mówić. Ale 
tak naprawdę miłość nie może się 
skończyć, wyczerpać. Każdy 
człowiek potrzebuje miłości. Bez 
miłości nie da się żyć. Miłość 
pochodzi od Boga i łączy nas 
z Bogiem. Pamiętamy hymn 
o miłości (1Kor 13,18)
Często go recytujemy. Miłość 
cierpliwa jest, łaskawa jest, nie 
zazdrości, nie szuka poklasku, nie 
unosi się pychą… wszystko 
przetrzyma, nigdy nie ustaje. „Tak 
więc trwają wiara, nadziej, miłość – 
te trzy: z nich zaś największa jest 
miłość”. Miłość jest źródłem jedności 
chrześcijan. Dzięki miłości 
zakorzenionej w Chrystusie człowiek 
jest zdolny otworzyć się na potrzeby 
innych i potrafi się dzielić z innymi 
darami. Tylko dzięki miłości wszelkie 
ludzkie działanie zachowuje swoją 
wartość. Dzisiaj wielu ludzi czeka na 
ten dzień, by wyrazić uczucia do 
najbliższej osoby. Co wiemy o św. 
Walentym? Był biskupem Terni pod 
Rzymem. Poniósł śmierć 
męczeńską. Jedna z legend mówi, 
że św. Walenty zajął się popieraniem 
zakochanych. Wystąpił przeciwko 

edyktowi cesarza zakazującemu 
zawierania małżeństw. W tajemnicy 
udzielał ślubów młodym, 
zakochanym parom. Żonaci 
mężczyźni pozostawali w domu, 
zamiast walczyć. Święty za to 
został pojmany i skazany. To tak 
w wielkim skrócie o tej postaci. 
W tym tygodniu przypada też 
ostatni czwartek przed Środą 
Popielcową. To najbardziej 
charakterystyczny moment 
karnawału. Tego dnia objadamy się 
słodkościami, często nie licząc 
kalorii. Tłusty czwartek był kiedyś 
nazywany zapustami, ostatkami. 
Ostatkom towarzyszyły różne 
zabawy. Skąd się wziął? 
W czasach przedchrześcijańskich 
żegnano w ten sposób zimę. Były 
organizowane wystawne uczty. 
Wtedy to też spotkano pierwsze 
pączki, które traktowane były, jako 
przekąska. Później rozwinął się 
zwyczaj słodkich pączków. 
Rozpoczął się na dworach od około 
XVI wieku. Mówi się, że 
chrześcijanin powinien być 
człowiekiem do tańca i do różańca. 
Co to oznacza dla nas? Człowiek 
potrzebuje zabawy, radości, ale 
i ciszy. W ciszy można usłyszeć 
głos Boga. Jest czas na modlitwę, 
ale i zabawę. Im trudniej w życiu 
tym bardziej potrzebujemy 
oddechu, oderwania się od różnych 
przeciwności. Wykorzystajmy różne 
okazje, aby nawzajem 
obdarowywać się dobrem. 
Wystarczą proste gesty, a okaże 
się, że życie stanie się piękniejsze.  
Jako zakończenie niech będzie 
modlitwa o prawdziwą miłość św. 
Matki Teresy z Kalkuty: „Panie, 
naucz mnie mówić, nie jak miedź 
brzęcząca albo cymbał brzmiący, 
ale z miłością. Spraw, bym potrafiła 
rozumieć, i obdarz mnie wiarą 
przenoszącą góry miłością. Naucz 
mnie tej miłości, która jest zawsze 
cierpliwa i zawsze uprzejma, nigdy 
zazdrosna, zarozumiała, 
egoistyczna albo drażliwa; miłości, 
która znajduje radość w prawdzie, 
która zawsze jest gotowa do 
przebaczania, do wierzenia, do 
zaufania i do okazywania 
cierpliwości. W końcu, gdy 
wszystkie rzeczy przemijające 
rozpadną się i wszystko stanie się 
jasne, spraw, bym mogła być 
słabym, ale trwałym odbiciem 
Twojej doskonałej miłości. Amen”. 
Błogosławionego tygodnia.

MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ
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Za parafie

Módlmy się, aby parafie, 
stawiając w centrum 
komunię, stawały się coraz 
bardziej wspólnotami wiary, 
braterstwa i otwartości wobec 
najbardziej potrzebujących.
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   INTENCJA  PAPIESKA  
NA MIESIĄC

LUTY

7:00 + Za zmarłą Alinę 
Czarnotę (greg.).
7:00 + Za zmarłego Marka 
Urbańskiego z okazji urodzin.
7:00 + Za zmarłego Jana Wiatr 
w 30. dzień po śmierci.
18:00 + Za zmarłego męża 
Stanisława Gamonia, za 
zmarłych rodziców: Eugenię 
Pacochę w 5. rocznicę śmierci 
i za Józefa Pacochę.
18:00 + Za zmarłego męża 
Jana Majewskiego w 5. 
rocznicę śmierci oraz za 
rodziców z obu stron 
i rodzeństwo.
18:00 + Za zmarłego 
Stanisława Rypla (greg.).
18:00 + Za zmarłą Zofię 
Dziczek (greg).

26 lutego  I niedziela 
Wielkiego Postu
6:30 + Za zmarłą Alinę 
Czarnotę (greg.).
7:30 + W intencji zmarłych 
ofiarodawców i dobroczyńców 
parafii i budowy kościoła.
9:00  W intencji Parafian.
10:30 O dar nieba dla Marcina 
Poprawskiego za 
wstawiennictwem św. Siostry 
Faustyny Kowalskiej.
10:30  + Za zmarłą Cecylię 
Kopyczeńską w 6. rocznicę 
śmierci i za jej męża Jerzego 
Kopyczeńskiego.
12:00 + Za zmarłych rodziców: 
Bernadettę Zawacką z okazji 
urodzin i za Edmunda 
Zawackiego oraz za siostrę 
Hannę.
13:15 + Za zmarłą mamę 
Władysławę Skolimowską 
w 10. rocznicę śmierci, za tatę 
Franciszka oraz za zmarłych 
z rodziny Skolimowskich.
13:15 + Za zmarłą Zofię 
Lembowicz w 32. rocznicę 
śmierci, za męża Bolesława, za 
syna Władysława oraz synową 
Danutę Lembowicz.
15:00 + Za zmarłego 
Stanisława Rypla (greg.).
15:00 + Za zmarłego Marka 
Roberta Eremusa.
18:00 + Za zmarłego Jana 
Chojnackiego w 1. rocznicę 
śmierci i za zmarłych z rodziny.
18:00 + Za zmarłą Zofię 
Dziczek (greg).

INTENCJE MSZALNE
20 lutego  poniedziałek

7:00 + Za zmarłą Alinę Czarnotę 
(greg.).
7:00 + Za zmarłego Romana 
Napiórkowskiego.
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Genowefę i Mariana Cieślaków, 
za zmarłe rodzeństwo, za 
Wiktorię i Wiktora Kazimierskich 
oraz za zmarłe siostry.
18:00 + Za zmarłego Stanisława 
Rypla (greg.).
18:00 + Za zmarłą Zofię Dziczek 
(greg).
18:00 + Za zmarłą mamę Zofię 
Podgórską w rocznicę śmierci.

21 lutego  wtorek
7:00 + Za zmarłą Alinę Czarnotę 
(greg.).
7:00 + Za zmarłego Stanisława 
Rypla (greg.).
7:00 + Za zmarłych rodziców: 
Janinę i Zbigniewa Kaczyńskich 
w 6. rocznicę śmierci Janiny.
18:00  O zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Liliany w 2. rocznicę 
urodzin oraz o potrzebne łaski 
dla jej rodziców i rodziców 
chrzestnych.
18:00 + Za zmarłą mamę 
Władysławę Drumlewską w 1. 
rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłą Zofię Dziczek 
(greg).
18:00 + O łaskę nieba dla 

zmarłych rodziców: Marianny 
i Stanisława Olszewskich 
w rocznicę śmierci.

22 lutego  Środa Popielcowa
7:00 + Za zmarłego Stanisława 
Rypla (greg.).
10:00 + Za zmarłą Barbarę 
Zielińską (Mszę św. zamówiła III 
Róża Żywego Różańca).
12:00 + Za zmarłą Alinę 
Czarnotę (greg.).
16:30 + Za zmarłą Zofię Dziczek 
(greg).
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Klarę i Aleksandra 
Szustkowskich, za siostry i braci 
oraz za zmarłych z rodziny.
18:00 + Za zmarłego Tadeusza 
Jabłońskiego, za rodziców z obu 
stron oraz za Irenę Projs 
i Ferdynanda Projsa.

23 lutego  czwartek
7:00 + Za zmarłego Jana 
Olszewskiego.
7:00 + Za zmarłego Jana 
Jackowskiego w 31. rocznicę 
śmierci i za Antoniego 
Szymańskiego z okazji urodzin.
18:00 + Za zmarłą Teresę 
Szantyr (Mszę św. zamówili 
znajomi z bloku przy 
ul. Baczyńskiego 3).
18:00 + Za zmarłego Stanisława 
Rypla (greg.).
18:00 + Za zmarłą Zofię Dziczek 
(greg).
18:00 + Za zmarłą Alinę 
Czarnotę (greg.).

24 lutego  piątek
7:00 + Za zmarłą Małgorzatę 
Joannę MiszczakSzołuchę.
7:00 + Za zmarłą Alinę Czarnotę 
(greg.).
18:00 + O łaskę nieba i życie 
wieczne dla męża Adama 
Kurowskiego w 22. rocznicę 
śmierci i dla siostry Ewy 
Magierek w 6. rocznicę śmierci.
18:00 + Za zmarłego Stanisława 
Rypla (greg.).
18:00 + Za zmarłą Zofię Dziczek 
(greg).
18:00 + Za zmarłych rodziców: 
Franciszkę Gronek w 15. 
rocznicę śmierci i za Henryka 
Gronka w 5. rocznicę śmierci.

25 lutego  sobota



Ksiądz proboszcz: ks. kan.
 Marian Florek
502 601 557

1.Stanisława Kaczerowska
zmarła 21 XII 1995 r.

2.Joanna Ruda
zmarła 23 IX 1995 r.
3.Gertruda Kamińska
zmarła 24 IX 1995 r.

4.Jan Jaskulski
zmarł 25 XII 1995 r.
5.Pelagia Kowalczyk
zmarła 26 XII 1995 r.
6.Janusz Serówka
zmarł 30 X 1996 r.
7.Joanna Szpok

zmarła 13 XI 1996 r.
8.Franciszek Świerczyński

zmarł 18 XI 1996 r.
9.Władysław Marszałek 

zmarł 18 XI 1996 r.
10.Jan Orczyk

zmarł 25 XI 1996 r.
11.Eugeniusz Tyburski

zmarł 6 XII 1996 r.
12.Stanisław Lelonek
zmarł 21 XII 1999 r.

13.Jan Bilski
zmarł 24 XII 1999 r.
14.Zygmunt Syguła
zmarł 25 XII 1999 r.
15.Maria Skrzypiec

zmarła 26 XII 1999 r.
16.Mirosław Falkowski

zmarł 19 IX 2000 r.
17.Roman Raszkowski

zmarł 27 IX 2000 r.
18.Teresa Ebert

zmarła 12 IX 2001 r.
19.Teodor Krzyżniewski

zmarł 13 IX 2001 r.
20.Maria Piotrowska
zmarła 1 X 2001 r.

21.Mirosław Chyżyński
zmarł 6 VIII 2002 r.
22.Teresa Nowicka

zmarła 11 VIII 2002 r.
23.Grzegorz Pawłowski

zmarł 17 IX 2002 r.
24.Helena Olszta

zmarła 20 IX 2003 r.
25.Józef Maliszewski
zmarł 21 IX 2003 r.

26.Andrzej Ostrowski
zmarł 23 IX 2020 r.
27.Zofia Browarska
zmarła 29 IX 2020 r.

28.Aleksandra Skowrońska
zmarła 23 IX 2020 r.
29.Celina Żukowska
zmarła 06 X 2020 r.

30.Zbigniew Włodarczyk
zmarł 06 X 2020 r

31.Grażyna Cyrankowska
zmarła 07 I 2023 r.
32.Helena Maguda
zmarła 06 I 2023 r.
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Sakrament Pojednania: 

w niedziele podczas każdej Mszy Św., 

w dni powszednie o 7.00 i o 17.30

Msze św. Niedziela i Święta:
6.30, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15, 15.00, 18.00

Dni powszednie:7.00, 18.00
Kancelaria Parafialna czynna: 

poniedziałek, wtorek, czwartek: 17.00  18.00, 
środa: 16.00  18.00

Numer Konta Parafii św. Brata Alberta w Iławie:
 PKO BP  15 1020 3583 0000 3302 0047 5186

Bóg zapłać za składane ofiary...

Str. 4 Druk: Parafia p.w. św. Brata Alberta w Iławie
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P R Z E D P O G R Z E B O W E J
P R Z Y PA R A F I I  

Ś W.  B R ATA A L B E RTA
J E S T F I R M A „ K O R I M ”

8 : 0 0    1 8 : 0 0  
t e l .  0 8 9  6 4 8 2 2 4 6

1 8 : 0 0    8 : 0 0  
t e l .  0 8 9  6 4 9 4 8 3 3

k o m .  0  6 0 4  4 3 2  9 8 4

Księża wikariusze:
ks. Michał Budek

ks. Andrzej Klukowski
 Ksiądz rezydent

     ks. Kajetan Jan Jakubowski

Ofiarodawcy i dobroczyńcy parafii
budowy kościoła św. Brata Alberta
w Iławie, których w sposób szczególny polecimy 
Bogu podczas Mszy św.
w dniu 26. 02.  2023 r. o godzinie 07:3019 lutego 2023 r.

VII niedziela zwykła

1.Kończy się tegoroczny 
karnawał. W tym tygodniu, 22 
lutego, przypada Środa 
Popielcowa. Otwiera ona święty, 
szczególny czas Wielkiego 
Postu. Msze św. tego dnia będą 
o godz. 7:00, 10:00, 12:00, 
16:30 i 18:00. Zewnętrznym 
znakiem naszego wejścia na 
drogę pokuty i nawrócenia jest 
posypanie głowy popiołem. 
W kulturze Izraela gest ten był 
wyrazem wielkiego smutku, 
żałoby. Popiół przypomina też, 
że wszystko, co ziemskie, 
powstało z prochu ziemi i znów 
w proch się obróci. Ten rozpad 
jest skutkiem grzechu. Jednak 
kapłan, posypując głowy 
wiernych popiołem, czyni nad 
nimi znak krzyża, który oznacza 
oczyszczenie 
i zmartwychwstanie. Zatem 
Wielki Post – czas pokuty, 
postu, wyrzeczeń i modlitwy –  
ma służyć naszemu 
nawróceniu, ma przygotować 
nasze serca na owocne 
przeżycie radosnych świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. 
Pamiętajmy, że jest to również 
tzw. czas pokuty w Kościele. 
Powstrzymajmy się więc od 
hucznych zabaw, tańców 
i dyskotek.

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

2.Pamiętajmy, że w Środę 
Popielcową obowiązuje post ścisły, 
polegający na wstrzemięźliwości 
od pokarmów mięsnych i spożyciu 
jednego posiłku do syta w ciągu 
dnia. Pozostałe posiłki muszą 
zostać ograniczone co do ilości. 
Ten post obowiązuje wszystkich 
pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. 
roku życia. Pozostałych wiernych 
zachęcamy także do czynnego 
włączenia się w ten wielki akt 
pokutny, na miarę ich możliwości. 
Przypominamy, że wszystkich od 
14. roku życia obowiązuje 
wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych.

3.Od Środy Popielcowej do 
pierwszej niedzieli Wielkiego Postu 
włącznie trwać będą kwartalne dni 
modlitw o ducha pokuty. Wielki 
Post powinien być naznaczony 
naszą ścisłą współpracą z Panem 
Bogiem, który „daje nam siłę 
zaczynania od nowa” (KKK 
nr 1432).

4.Przez cały Wielki Post w każdy 
piątek zapraszamy do rozważania 
Męki naszego Pana Jezusa 
Chrystusa. O godz. 16:30 będzie 
odprawiane nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej dla dzieci, natomiast 
o godz. 17:30 dla dorosłych. 
W każdą niedzielę o godz. 17:20 
zapraszamy na nabożeństwo 
Gorzkich Żali, które będzie 
połączone z kazaniem pasyjnym. 
Zachęcamy też do odmawiania 
modlitwy: „Oto ja, o dobry 
i najsłodszy Jezu...” po Komunii 
Świętej przed wizerunkiem Pana 
Jezusa ukrzyżowanego w piątki 
Wielkiego Postu, gdyż można 
zyskać za to odpust zupełny pod 
zwykłymi warunkami.


