VIII Niedziela Zwykła 3 marca 2019 - św. Kunegundy, zakonnicy
07:00 + Józefę Chotyniec ( 8 r.)
09:00 + Kazimierza Dziekana
10:30 Za parafian
12:00 Do Serca Jezusowego dziękczynno - błagalna w 45 rocznicę sakramentu
małżeństwa Krystyny i Mariana o Boże błogosławieństwo a także o
błogosławieństwo dla dzieci i wnuczków
12:00 + Zdzisława Filipowicza ( greg.)
18:00 Kółka Żywego Różańca
Po Mszy św.
Nabożeństwo adoracyjne z racji I niedzieli miesiąca.
W kościele
Spotkanie V grupy kandydatów do bierzmowania
Poniedziałek 4 marca 2019 - święto św. Kazimierza Królewicza
07:00 + Władysława Ozimka ( 6 r.), zm. z r Ozimków
07:00 + Teodory (4r.), Bogusława, Andrzeja, Tadeusza zm. z r. Wieczorków
18:00 + Zdzisława Filipowicza ( greg.)
18:00 + Tadeusza Szaranika, Witolda Smolika i Alego Humaidego
18:00 + Janinę Urbańską ( 6 r.), Tadeusza, Helenę, Józefa Gozdunów
Wtorek 5 marca 2019 - św. Jana Józefa od Krzyża, zakonnika
07:00 + Tamarę Jarmerkier - od koleżanek
07:00 + Zbigniewa Brzuchala, Jerzego zm. z obu stron
07:00 + Pawła Trochimiuka ( 30 dz. ) - uczestnicy pogrzebu
18:00 + Zdzisława Filipowicza ( greg.)
18:00 + Edmunda Kuniewicza, zm. z r. Kuniewiczów, Nowaków i Nowoszewskich
18:00 +Ryszarda, Krzysztofa, Stefana, Anastazję zm. z r. Doroszów, Pawluków,
Grędkowskich

Intencje różańcowe na marzec 2019
Intencja papieska: Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby
odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane.
Diecezjalna: O łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników o raz o światło Ducha
Świętego dla spowiedników
Parafialna: Za naszych parafian: O to by Wielki Post był czasem odkrywania Bożej Miłości
i skruchy serca.
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Środa Popielcowa - 6 marca 2019 - św. Róży z Viterbo, dziewicy i
zakonnicy.
+ Dariusza Iwaciuka, Jarosława Szewczyka
+ Zdzisława Filipowicza ( greg.)
Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Uwie
lbienie Boga Ojca z prośbą o łaskę miłości Bożej dla nas, Polski i
świata całego, zmarłym chwałę nieba
18:00 Nowenna - w intencji uczestników nowenny
18:00 + Sławomira Wojtaluka ( 2 r.), Sławomira i dziadków
18:50 Seminarium Odnowy Wiary. Spotkanie 5
Czwartek 7 marca 2019 - Wspomnienie św. męczennic Perpetui i Felicyty
07:00 Za kapłanów z naszej parafii
07:00 Dziękczynno - błagalna w intencji syna Piotra w 33 r. urodzin
17:30 Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach
18:00 Dziękczynienie za sakrament Eucharystii i Kapłaństwa o Dar Ducha Świętego dla
07:00
10:30
17:30
18:00

Ojca Świętego Franciszka, Kapłanów, o liczne święte powołania, dla zmarłych chwałę
nieba, beatyfikację Sługi Bożego ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

18:00 Za zmarłych polecanych w wypominkach
18:00 + Zdzisława Filipowicza ( greg.)
Piątek 8 marca 2019 - św. Beaty, dziewicy i męczennicy
07:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Noemi z racji 10 rocznicy urodzin, z
prośbą o zdrowie i potrzebne łaski
07:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Martyny z racji 18 r. urodzin
16:00 DROGA KRZYŻOWA
17:15 DROGA KRZYŻOWA
18:00 Błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Zbigniewa Bielińskiego
18:00 + Zdzisława Filipowicza ( greg.)
18:00 + Barbarę, ks. Gustawa, Janinę, Jana, Władysława, Stanisława, Mariana zm. z r.
Hac i Zając
20:00 DROGA KRZYŻOWA – dla młodzieży
Sobota 9 marca 2019 - św. Dominika Savio
07:00 Dziękczynno-błagalna w intencji Piotra Gronkowskiego w 3 r. urodzin
07:00 + Grzegorza jego rodziców i teściów, Zbigniewa.
18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Ani z racji 10 r. urodzin
18:00 + Zdzisława Filipowicza ( greg.)
18:00 + Piotra Karwaciuka ( 5r.), Marcelę i ich rodziców i rodzeństwo
I Niedziela Wielkiego Postu 10 marca 2019 - św. Czterdziestu Męczenników z Sebasty
07:00 + Janinę, Mieczysława, Tadeusza Winiarczyków, Władysława Hanasa
09:00 Dziękczynno - błagalna z racji 18 r. urodzin Marii z wdzięcznością za
dotychczasowe życie i prośbą o opiekę, zdrowie i siły
10:30 Za parafian
12:00 Do Serca Jezusowego dziękczynno - błagalna w 14 r. urodzin Amelii
17:30 GORZKIE ŻALE część 1
18:00 + Zdzisława Filipowicza ( greg.)
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Katechizm na temat Postu
Aby przygotować się odpowiednio na
przyjęcie
sakramentu
Eucharystii,
wierni
zachowają ustanowiony przez Kościół post. /KKK 1387/
Podobnie jak u proroków, wezwanie Jezusa do nawrócenia i pokuty nie ma
na celu najpierw czynów zewnętrznych, "wora pokutnego i popiołu", postów i
umartwień, lecz nawrócenie serca, pokutę wewnętrzną. Bez niej czyny pokutne
pozostają bezowocne i kłamliwe. Przeciwnie, nawrócenie wewnętrzne skłania do
uzewnętrznienia tej postawy przez znaki widzialne, gesty i czyny pokutne. /KKK
1430/
Wewnętrzna pokuta chrześcijanina może wyrażać się w bardzo
zróżnicowanych formach. Pismo Święte i Ojcowie Kościoła kładą nacisk
szczególnie na trzy formy: post, modlitwę i jałmużnę. Wyrażają one nawrócenie
w odniesieniu do samego siebie, do Boga i do innych ludzi. /KKK 1434/
Okresy i dni pokuty w ciągu roku liturgicznego (Okres Wielkiego Postu,
każdy piątek jako wspomnienie śmierci Pana) są w Kościele specjalnym czasem
praktyki pokutnej. Okresy te są szczególnie odpowiednie dla ćwiczeń
duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym,
dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi
(dzieła charytatywne i misyjne). /KKK 1438/
Piąte przykazanie [kościelne] ("Posty nakazane zachowywać") wyznacza
okresy ascezy i pokuty, które przygotowują nas do uroczystości liturgicznych;
przyczyniają się one do opanowywania naszych popędów i do wolności serca.
/KKK 2043/
Kodeks Prawa Kanonicznego
Kan.1249 - Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie
prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez jakieś wspólne
zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w
które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki
pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze
wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i
wstrzemięźliwość, zgodnie z postanowieniami zamieszczonych poniżej
kanonów.
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Kan. 1250 - W Kościele Powszechnym dniami i okresami pokutnymi są
poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu.
Kan. 1251 - Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów,
zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we
wszystkie piątki całego roku, chyba, że w danym dniu przypada jakaś
uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę
Popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Kan. 1252 - Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły
czternasty rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby
pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia. Duszpasterze oraz
rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego
wieku nie związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli
wprowadzeni w autentyczny duch pokuty.
Kan. 1253 - Konferencja Episkopatu może dokładniej określić sposób
zachowania postu i wstrzemięźliwości, jak również w całości lub części
zastąpić post i wstrzemięźliwość innymi formami pokuty, zwłaszcza
uczynkami miłości i pobożności.
Dekret Prymasa Polski zobowiązuje wiernych do:
1. Powstrzymania się od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki w roku i
w dniu 24 grudnia, o ile nie przypada równocześnie jakaś uroczystość.
2. Powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i zachowanie postu
ilościowego w Środę Popielcową i Wielki Piątek.
Dyspensy:
1. Od zachowywania powyższych przepisów są zwolnione osoby stołujące
się w zakładach zbiorowego żywienia, w których nie są przestrzegane kościelne
przepisy postne.
2. Zwolnieni są również ci, którzy nie mają możliwości czynienia wyboru
potraw, a muszą spożywać to, co jest dostępne.
Dyspensy nie dotyczą Wielkiego Piątku i Środy Popielcowej oraz wigilii
Bożego Narodzenia. Wierni korzystający z dyspensy winni zastępczo pomodlić
się w intencjach Ojca Świętego i złożyć ofiarę do skarbonki "Jałmużna postna"
lub spełnić inny uczynek miłosierdzia.
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