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PARAFIALNY POST
O CHLEBIE I WODZIE
Od poniedziałku rozpoczniemy PARAFIALNY POST O CHLEBIE I WODZIE.
Chętnych do podjęcia takiego wielkopostnego wyzwania, zapraszam do wybrania sobie dnia osobistej pokuty w określonej intencji. Na ołtarzu Matki
Bożej wyłożone są kartki kalendarza na poszczególne dni Wielkiego Postu, na
których znajdziemy intencje postu i modlitwy na dany dzień.
Jest to oczywiście dość konkretne zadanie, pewnie zdecydowana większość
parafian nigdy wcześniej nawet nie próbowała takiego postu. Warto spróbować. Jeśli chętnych będzie więcej niż gotowych obecnie kartek kalendarza,
przygotujemy drugi zestaw, by więcej niż jedna osoba podejmowała post danego dnia.
Tym, którzy nie są jeszcze gotowi do takiej formy postu, w marcu zaproponujemy „woreczek ryżu” jako post, modlitwę i jałmużnę w intencji misji.
We wspólnocie „Misericordia” w Chile obowiązuje postanowienie, by
w ramach piątkowego postu zrezygnować z obiadu. To też dobry pomysł.

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE
Przykazania kościelne odnoszą się do życia moralnego, które jest związane z życiem liturgicznym i czerpie z niego moc.
Obowiązujący charakter tych praw pozytywnych ogłoszonych przez władzę
pasterską ma na celu zagwarantowanie wiernym niezbędnego minimum ducha modlitwy i wysiłku moralnego oraz wzrastania miłości Boga i bliźniego.
W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. Pierwsze przykazanie kościelne wymaga
od wiernych święcenia dnia, w którym wspomina się Zmartwychwstanie Pańskie, a także najważniejszych świąt liturgicznych. Przypomina, że w każdą niedzielę oraz święta nakazane mają obowiązek uczestnictwa w Mszy św. i powtrzymać się od prac niekoniecznych.
Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. Drugie przykazanie kościelne zapewnia przygotowanie do Eucharystii przez przyjęcie sakramentu pokuty i pojednania (spowiedzi), który jest kontynuacją dzieła nawrócenia i przebaczenia, zapoczątkowanego na chrzcie.
Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię
świętą. Trzecie przykazanie kościelne określa minimum w przyjmowaniu
Ciała i Krwi Pańskiej w związku ze świętami wielkanocnymi, które są źródłem
i centrum liturgii chrześcijańskiej.
Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach. Czwarte przykazanie kościelne przypomina, że wszyscy wierni zobowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej, Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. Czasem pokuty w Kościele
są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. Wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia we wszystkie piątki i Środę Popielcową oraz zaleca się ją w Wigilię Bożego
Narodzenia. Nie ma obowiązku wstrzemięźliwości jeśli w piątek wypadnie
uroczystość. Post ilościowy obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek
wszystkich pomiędzy 18 a 60 rokiem życia (jeden posiłek do syta, i dwa posiłki
lekkie). Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje w czasie Wielkiego Postu.
Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. Piąte przykazanie kościelne
przypomina, że należy dbać o potrzeby materialne wspólnoty Kościoła, każdy
według swoich możliwości. Są to wszelkie ofiary składane w kościele oraz doroczna danina diecezjalna.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Bardzo dziękuję za wszystkie ofiary składane w kościele i na konto. Na
Caritas Archidiecezji Poznańskiej zebraliśmy w Środę Popielcową 1180 zł.
2. Droga Krzyżowa w Wielkim Poście w piątki o g. 17:30, potem Msza św.
i Koronka do Bożego Miłosierdzia.
3. Gorzkie Żale w niedzielę o g. 14:00, potem Msza św.
4. Okazja do spowiedzi w Wielkim Poście od poniedziałku do piątku godzinę
przed Mszą św.
5. Od jutra rozpoczniemy PARAFIALNY POST O CHLEBIE I WODZIE. Na ołtarzu Matki Bożej wyłożone są kartki kalendarza na poszczególne dni Wielkiego Postu, na których znajdziemy intencje postu i modlitwy na dany
dzień. Chętnych do podjęcia takiego wielkopostnego wyzwania, zapraszam do wybrania sobie takiego dnia pokuty.
6. W poniedziałek, 22 dzień miesiąca, Msza św. o g. 18:00 w intencji próśb
i podziękowań za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.
7. Spotkanie przed bierzmowaniem dla kl. VIII A w poniedziałek o g. 19:00,
dla kl. VIII B, VIII C i młodzieży z innych szkół w sobotę o g.18:00.
8. Spotkanie Duszpasterstwa Mężczyzn 4MEN w czwartek o g. 19:30.
Wpierw nieszpory i krótka konferencja duchowa, potem spotkanie
z Tomaszem Lisem, wybitnym polskim pianistą, mieszkającym w Londynie, który promuje Polskę nie tylko przez muzykę.
9. Młodzieżowa Grupa Franciszkańska – piątek, g. 19:30.
10. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Solidarności z Misjonarzami,
będziemy ich wspierać modlitwą i ofiarami do puszek.
11. W okresie Wielkiego Postu tradycyjnie prosimy o ofiary na daninę diecezjalną, czyli wsparcie, którego każda parafia udziela naszej archidiecezji.
Są to ofiary na seminarium, muzeum i archiwum archidiecezji, Dom Księży
Emerytów oraz Caritas. Koperty do daniny są wyłożone w kruchcie.
12. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa w kościele oraz zachowaniu dystansu

WIELKOPOSTNY KALENDARZ
22.02-31.03 – Parafialny post o chlebie i wodzie
5.03 – Odwiedziny chorych (5.04 – w Poniedziałek Wielkanocny z Komunią Świętą
przyjdą do chorych szafarze)
28.02-21.03 – Tytka Charytatywna
7-20.03 – Akcja „Woreczek Ryżu” dla „Misericordii”
20-24.03 – Rekolekcje Wielkopostne – prowadzi ks. Robert Korbik
26.03 – Wielkopostny Dzień Spowiedzi
27.03 – Nieekstremalna Droga Krzyżowa (wokół jeziora w małych grupach)

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
PONIEDZIAŁEK 22.02.2021 r.
18:00 – W INT. PRÓŚB I PODZIĘKOWAŃ ZA WSTAWIENNICTWEM
ŚW. JANA PAWŁA II
- śp. Annę Sternal – od bratowej
Leokadii z rodz.
WTOREK 23.02. 2021 r.
18:00 – śp. Lucjana Konecko – od
rodz. Lesków i Mrówczyńskich
ŚRODA 24.02.2021 r.
20:00 – śp. Nikodema, Wiesławę,
Małgorzatę i zm. z rodz. Grzegorzewiczów, Romana, Jarosława
i zm. z rodz. Łagodzińskich
- śp. Andrzeja Rakowskiego
CZWARTEK 25.01.2021 r.
18:00 – śp. Bogusława Błochowiaka
– od Chóru Canticum Oratio
z Lusówka
- śp. Piotra Ogiermanna – od rodz.
Mazgajów i przyjaciół
PIĄTEK 26.02.2021 r.
18:00 – śp. Jana i Marię Włodyków,
Janinę i Józefa Kapralów
- sp. Annę Pilarczyk –
od rodz. Grzechulskich
SOBOTA
27.02.2021 r.
8:30 – W intencji
Parafian
17:00 – śp. Jakuba
Mensfelda – od
brata Mateusza z
rodz.

- śp. Bogumiłę Mucha – od synów
z rodzinami i synowej Agnieszki
z córkami
NIEDZIELA 28.02.2021 r.
7:30 – śp. Anielę Marciniak
9:00 – śp. Franciszka Kaczmarka
(7 r. śm.) – od żony, córki Ewy
z mężem i wnuczki Marii
10:30 – śp. Krystynę Janeczek – od
Żywego Różańca z Kobylnik
12:00 – Z podz. za odebrana łaski
i prośbą o bł. Boże dla Mariusza
Danielewskiego z ok. 18 urodzin
14:00 – śp. Ryszarda Kotysa, Helenę
i Kazimierza Sobkowiaków – od
Marii i Pawła Nowaków
18:00 – śp. Henryka Nowaka – od
Marcina
Intencje są odprawiane wg kolejności. Druga
i kolejne intencje, jeśli nie ma dwóch kapłanów
przy ołtarzu, będą odprawione w najbliższym
czasie w dni powszednie lub w Domu Księży
Emerytów.

