28. 02. 2021 r. – 07. 03. 2021 r.
DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – ROK B

1. Dzisiejsza – druga niedziela Wielkiego Postu jest szczególnym czasem modlitwy i
duchowej bliskości z misjonarzami, jest okazją do czynów pokutnych podejmowanych
w intencji misjonarzy i misyjnego działania Kościoła. Naszymi modlitwami
obejmijmy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy tę Dobrą
Nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią
prześladowanie i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci.
Misjonarzy i misje możemy dziś wspomóc ofiarami składanymi do puszek przed
kościołem. Bóg zapłać za ofiarność !
2. W okresie Wielkiego Postu zapraszam na nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę
po Mszy św. o g.
10.30., a w kaplicy przed Mszą św. o godz. 12.15. oraz na
Drogę Krzyżową w piątek w kaplicy o g. 15.30., w kościele o g. 17.30. Za udział w
Drodze Krzyżowej lub Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami (stan łaski uświęcającej i modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca
św.)
3. Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski o
potrzeby wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest Danina Diecezjalna,
składana w okresie Wielkiego Postu na potrzeby naszej Archidiecezji. Fundusze z
daniny diecezjalnej przeznaczone są na działalność charytatywną prowadzoną przez
Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Archidiecezjalnego Seminarium
Duchownego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych naszej Archidiecezji. W
tym roku ofiara łącznie z Braterską Pomocą Kapłanom wynosi 2,20 zł. od osoby.
Przy tej okazji można złożyć ofiarę na kwiaty do Grobu Pańskiego. Serdecznie
dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary (koperty są wyłożone na
stoliku).
⦁ Szeroko zakrojona działalność „Caritas Poznańskiej” nie byłaby możliwa bez
wsparcia ludzi dobrej woli. Podobnie jak w ubiegłych latach istnieje możliwość
przekazania 1 % podatku dochodowego na rzecz tej organizacji. Bardzo proszę o
przekazanie 1 % na rzecz „Caritas Poznańskiej”. Za zrozumienie tych potrzeb i
okazane wsparcie „Caritas Poznańska” wyraża ogromną wdzięczność. Zapraszam
także do włączenia się w akcję pomocy potrzebującym prowadzoną przez Caritas
Archidiecezji przez nabycie Paschalików na stół wielkanocny – można je otrzymać w
zakrystii. Ofiara – 7 zł.
⦁ W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:
- w czwartek – św. Kazimierza (1458 – 1484), polskiego
królewicza, gorliwego czciciela Eucharystii i Matki Bożej. Wszystkim Solenizantom i
Jubilatom tego tygodnia życzę wielu łask Bożych.
⦁ W czwartek Msza św. wyjątkowo o godz. 19.00.
⦁ W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W
czwartek po Mszy św. zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu.
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⦁ W piątek:
- w Podrzewiu – okazja do spowiedzi św. i adoracja od godz. 15.00., Msza św. o
godz. 16.00.
- w Wilczynie – okazja do spowiedzi św. i adoracja od godz. 17.00., Msza św. o godz.
18.00.
⦁ Wspólnoty Różańcowe Kobiet i Mężczyzn proszę w tym miesiącu o modlitwę w
intencji dzieci pierwszokomunijnych – o jak najlepsze przygotowanie i przeżycie
Spowiedzi św. i Pierwszej Komunii św.
9. Bóg zapłać rodzinom z Podrzewia za posprzątanie kaplicy i ofiarę. O posprzątanie
kaplicy w sobotę o godz. 9.00 proszę rodziny z ul. Wybudowanie: Waśko, Liberski
Andrzej, Liberski Karol, Kowalski, Słociński, Lichocki, Białas.
Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i ofiarę. O posprzątanie kościoła w sobotę o
godz. 9.00 proszę rodziny z Podrzewia, ul. Długa: Skrzypczak, Chossa, Piotrowski,
Samarzewski, Redmer, Kolanko, Staśkowiak Mirosław, Magdziak.
10. W zakrystii można nabyć nowy numer Przewodnika Katolickiego, Małego
Przewodnika Katolickiego oraz czasopismo List do chorych.
11. Dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszej liturgii za udział i wspólną
modlitwę ! Wszystkim życzę spokojnego tygodnia i błogosławieństwa Bożego w
codziennych obowiązkach !

ks. Robert Zając –

Wilczyna, 28 luty 2021 r.

proboszcz
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