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1. Dzisiaj II Niedziela Wielkiego Postu „AD GENTES” jest to Dzień Modlitwy, Postu i solidarności z 
misjonarzami, dlatego po Mszy Św. odbędzie się zbiórka do puszek na cele misyjne. 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 miesiącu marcu przeżywać będziemy uroczystość św. Józefa Oblubieńca, dlatego też od 1 marca, 

czyli od poniedziałku, przez cały miesiąc, na naszej stronie parafialnej będą się pojawiać teksty o św. 
Józefie. Zapraszamy do lektury i refleksji. 

 
4. Zapraszamy również do uczestnictwa w rekolekcjach internetowych dla dzieci, które codziennie 

zamieszczane są na naszej stronie parafialnej. Niech ten czas, codziennych rozważań przyczyni się do 
jeszcze głębszego przeżycia okresu Wielkiego Postu i przygotowania dzieci do świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. 

 
5. W czwartek 04.03 obchodzimy święto św. Kazimierza i odpust w kościele filialnym w Obiszowie. 

Zapraszamy na Mszę Św. o godz.18.00. Natomiast Msza św. w tym dniu, w Kwielicach tradycyjnie o 
godz. 17.00 

 
6. 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 wyjątkowo w PIĄTEK o godz. 1830. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w Niedzielę 
Wielkiego Postu po Mszy św. o g. 1230.  

 
7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek zapraszam 

wszystkich ministrantów i kandydatów wraz z rodzicami na Mszę św. W piątek odwiedziny chorych 
od godz. 900 a po południu od 1600 adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi 
pierwszopiątkowej. W sobotę nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca: wystawienie 
Najświętszego Sakramentu od godz. 1600 różaniec i możliwość spowiedzi, a po niej Msza św. 

 
8. Serdecznie zapraszamy do nabycia własnoręcznie robionych kartek wielkanocnych. Koszt jednej 

kartki to 7 zł. Kwota zostanie przeznaczona na cele misyjne.  
 
9. Dziękuję za posprzątanie Kościoła i ofiarę na kwiaty. 

 
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. 
  

 


