INOWROC£AW

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

18 lutego 2018

Niedzielne czytania:
I - Rdz 9,8-15; II - 1 P 3,18-22
Ewangelia (Mk 1,12-15):

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię.
Czterdzieści dni przebywał na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Słaby jest człowiek, ciągle więc musi przemieniać samego siebie, aby w
pełni uwierzyć w Ewangelię, to znaczy zawierzyć jej i przyjąć ją sercem.

Nabożeństwa wielkopostne w naszym kościele
GORZKIE ¯ALE
niedziela
16.00 - Msza św. bez homilii
16.30 - nab. z kazaniem pasyjnym
GODZINA
DLA CHRYSTUSA
wtorek

20.00-21.00 - adoracja z Modlitwą Liturgiczną

DROGA KRZY¯OWA
piątek

dla wszystkich: 8.20 - (po Mszy św.)
17.00 - (po nab. Msza św.)
18.30
dla dzieci: 16.00

Adres internetowy Parafii: www.inofara.pl

Komunikaty

duszpasterskie

1. Fioletowy kolor szat liturgicznych wskazuje nam na to, że rozpoczęliśmy nowy okres roku liturgicznego, jakim jest Wielki Post. Co roku w
pierwszą niedzielę Wielkiego Postu czytamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy i chce
nas nauczyć umiejętności ich przezwyciężania. Z Bożą pomocą sami
możemy i powinniśmy odrzucać szatańskie podszepty. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary umacnia nas w naszych zmaganiach ze złem.
2. Gorzkie Żale dzisiaj ok. 16.30 (po Mszy św. o 16.00 - bez homilii) z
kazaniem pasyjnym ks. kan. Andrzeja Lepperta, proboszcza z Chlewisk.
3. Przypominamy, że w okresie Wielkiego Postu nie ma w niedziele Mszy
św. o 17.30.
4. We wszystkie wtorki Wielkiego Postu GODZINA DLA CHRYSTUSA, czyli adoracja Najśw. Sakramentu połączona z Liturgią Godzin - od
20.00 do 21.00. W Ewangelii św. Mateusza czytamy, że Jezus w Ogrójcu
powiedział do św. Piotra: Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze
Mną? A może to pytanie jest też skierowane do nas...
5. W piątek Droga Krzyżowa dla wszystkich: po Mszy św. porannej ok.
8.20, o 17.00 (po nab. Msza św.) oraz o 18.30, a dla dzieci o 16.00.
6. Za tydzień Niedziela „Ad Gentes” - dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Będzie istniała możliwość złożenia ofiary do puszki.
7. Od jutra, tj.od 19 lutego, powraca stały dyżur spowiedniczy w naszym
mieście. Miejscem dyżuru nie będzie jednak kościół garnizonowy św.
Barbary, ale Świętego Krzyża ojców franciszkanów. Od 10.00 do 11.30
spowiadać będą księża z dekanatów inowrocławskich a od 16.00 do 17.00
ojcowie.
8. W gablotach wywieszony jest już plan spowiedzi wielkanocnej w naszym dekanacie.
9. W tym roku przypada 390. rocznica założenia Jerozolimy Kujawskiej
w Pakości. W każdy piątek Wielkiego Postu odprawiana jest na kalwaryjskich dróżkach Droga Krzyżowa o godz. 9.00 i 16.30. Rozpoczęcie przy
kaplicy Piłat, a na zakończenie w Kościele Ukrzyżowania Eucharystia i
możliwość uczczenia Relikwii Krzyża św.
Biuro Parafialne: czynne w dni powszednie od 10.00 do 12.00 i dodatkowo we wtorki i piątki od 18.30 do 19.30.
Telefony: Biuro (fax) - 3579175, Ks. Proboszcz - 3532099, Ks. Wikariusz- 3552009.

