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VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

1. Każda niedziela to dzień spotkania z Panem w tajemnicy Eucharystii, wytchnienia od 
codziennych obowiązków oraz pogłębienia relacji z najbliższymi. 
  
2 Dziś, w ostatnią niedzielę lutego, tradycyjnie rozpoczynamy 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość 
Narodu. To zaproszenie do modlitwy indywidualnej i wspólnotowej o trzeźwość w naszych 
rodzinach. 
  
3. We wtorek, 1 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Od 2011 roku 
ma on rangę święta państwowego. W naszej modlitwie pamiętajmy o wszystkich, którzy w 
trudnych czasach komunistycznego reżimu podejmowali walkę o wolność i suwerenność naszej 
ojczyzny. Tym bardziej teraz, gdy na Ukrainie wybuchła wojna i pokój jest zagrożony na całym 
świecie. 
  

4. W środę Popielec, którym rozpoczniemy Wielki Post, czas szczególnego zgłębiania tajemnicy 

cierpienia i zbawczej śmierci na krzyżu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. To również czas 
wyciszenia i głębszej refleksji nad swoim życiem, jego celem i codziennością. Tego dnia 
obowiązuje post ścisły. Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem w Górce o godz. 
7.00 i 16.30; na Wolicy  o 18.00; w Kościelnikach o 19.00. 
           We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w 
czasie drogi krzyżowej pół godz. przed Mszami św. we wszystkich kościołach. W 
każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 16.00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w 
Kościelnikach, a po nich zaraz Msza św. 
           W Środę Popielcową rozpoczynają się także Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, które 
potrwają do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu 
  
5. W tym tygodniu przypada  pierwszy piątek  miesiąca. Chorych odwiedzę z Komunią św. od 
godz. 9.00. 
  
6. Najbliższa niedziela będzie pierwszą niedzielą Wielkiego Postu i pierwszą niedzielą 
miesiąca. Po Mszach św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja Pana Jezusa. 
  
7. Bóg zapłać za ofiary z ubiegłej niedzieli  na większe prace w naszych kościołach w kwocie 
9130/Górka – 950; Wolica – 3000; Kościelniki – 5180 zł./ 
W przyszłą niedzielę na prośbę Arcybiskupa Marka będzie zbiórka ofiar do puszek na Centrum JP 
II „Nie lękajcie się”. Bóg zapłać! 
  
8. Dziękuję za sprzątanie naszych kościołów. Czytajmy prasę religijną. 
  
W tym tygodniu patronuje nam: 
- sobota, 4 marca – Święty Kazimierz (1458-1483), królewicz, wielki czciciel Maryi.  

 

Na prośbę Episkopatu Polski oraz Caritas Polska, jutro i w Środę 

Popielcową odbędzie się zbiórka ofiar do puszek po Mszach Świętych na 

pomoc ofiarom wojny na Ukrainie. Prosimy o modlitwę w int. pokoju oraz o 

poważne potraktowanie tej prośby. Bóg zapłać! 


