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1. Dzisiaj I Niedziela Wielkiego Postu. W okresie całego Wielkiego Postu pamiętajmy o trzech 
wymiarach przeżywania tego czasu: post, modlitwa i jałmużna. 

 
2. Trwają rekolekcje internetowe „33 dni podróży ze św. Józefem do Jezusa”. Zakończą się 

one 19 marca w Uroczystość św. Józefa zawierzeniem Panu Jezusowi przez wstawiennictwo 
św. Józefa. Wszystkie nauki będą dostępne na naszej stronie internetowej.  

 
3. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa w 

każdy piątek w Kwielicach o godz. 1700, a po niej Msza św. ok 1730. Natomiast w 
Turowie Droga Krzyżowa w CZWARTEK o godz. 1800. Gorzkie Żale z kazaniem 
pasyjnym w Niedzielę Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 1230.  

 
4. Przypominam kandydatom do sakramentu bierzmowania o zadaniach umieszczonych na 

stronie internetowej w zakładce bierzmowani, które należy wypełnić w ramach lutowego 
spotkania. 

 
5. W dzisiejszą niedzielę o godz. 1230 spotkanie dzieci pierwszokomunijnych i rodziców. 

 
6. Serdecznie zapraszamy do nabycia własnoręcznie robionych kartek wielkanocnych. Koszt 

jednej kartki to 7 zł. Kwota zostanie przeznaczona na cele misyjne.  
 

7. Trwamy w okresie Wielkiego Postu, dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w akcji 
„Zgromadzeni pod Krzyżem”. Polega ona na zrobieniu zdjęcia rodzinnego, może to być 
również zdjęcie jednej osoby, samych małżonków, dzieci, babć itd. przy Krzyżu w domu, w 
pokoju, na dworze, w polu, przy przydrożnym Krzyżu itp. i wysłanie tego zdjęcia do nas, na 
adres maila umieszczony w zakładce KONTAKT na naszej stronie. Zdjęcia te będziemy 
dodawać do galerii zdjęć. Wysłanie zdjęcia równoznaczne jest ze zgodą na jego publikację, 
na stronie parafialnej jak i w mediach społecznościowych. 

 
8. Dziękuję za posprzątanie Kościoła i ofiarę na kwiaty paniom: Alinie i Marlenie 

Fijałkowskim oraz pani Grażynie Chudzik. 
 

9. Za tydzień II niedziela Wielkiego Postu, po każdej Mszy Św. zbiórka do puszek na cele 
misyjne kościoła. 

 
10. Zachęcam do nabywania i lektury czasopism: Niedziela i Gość Niedzielny. 

 
11. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na rzecz utrzymania naszej parafii i 

cmentarza. Wraz z Siostrami życzymy mocy, radości i pokoju w Duchu Św. 
  
  


