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1. Fioletowy kolor szat liturgicznych wskazuje nam na to, że rozpoczęliśmy nowy
okres roku liturgicznego, jakim jest Wielki Post. Jest to czas pokuty i przemiany
własnego życia. Zwłaszcza w pierwszej części tego okresu, tj. do piątej niedzieli
Wielkiego Postu, jesteśmy zachęcani do tego, by szczególnie skupić się na
nawróceniu, zmianie naszego postępowania. Każdy z nas ma jakieś dziedziny
swojego życia, które wymagają uporządkowania, zmiany zwyczajów czy nawyków.
Może to dotyczyć ilości spożywanych pokarmów, ale też wynoszenia się nad innych,
łakomstwa w sferze duchowej, pragnienia bycia lepszym, doskonalszym itp. Być
może mamy kłopot z opanowaniem gniewu lub też okazywaniem uczuć. Może trapi
nas lenistwo, niechęć do wypełniania podjętych zobowiązań z jednoczesnym
oddawaniem się pracom, które sprawiają nam przyjemność. Same w sobie mogą one
być dobre i mogą być środkiem do osiągnięcia wewnętrznej równowagi, tylko trzeba
zobaczyć, czy nie podejmujemy ich w niewłaściwym czasie.
2. Dobrze by było również znaleźć czas na wartościową lekturę, pomagającą nam
w pogłębieniu naszej wiary, na medytację słowa Bożego, czytanie Pisma Świętego.
Można to robić w gronie rodzinnym, dzieląc się tym, co się w nas rodzi pod
wpływem tej lektury. W ten sposób czas Wielkiego Postu stanie się nie tylko czasem
przemiany naszego własnego życia, ale też zbliżania się do naszych bliskich,
zacieśniania więzi rodzinnych.
3. Dzisiaj kończą się kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, które rozpoczęliśmy w
Środę Popielcową. Ich celem jest zwrócenie naszej uwagi na konieczność
wewnętrznej postawy, która ma prowadzić do ciągłej przemiany naszego życia, do
dostrzeżenia konieczności wyrzeczenia czy umartwienia w naszym życiu.
Rzeczywistości te i tak są w nim obecne, niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z
tego sprawę, czy też nie, ale przeżywając je świadomie, możemy je wykorzystać dla
naszego dobra, dla duchowego wzrostu, dla rozwoju naszej osobowości.
4. W okresie Wielkiego Postu w naszym kościele są odprawiane nabożeństwa: Drogi
Krzyżowej i Gorzkich Żali.
Drogę Krzyżową odprawiamy w piątek o godz. 18:00. Po Drodze Krzyżowej będzie
odprawiona Msza Święta.
Gorzkie Żale z kazaniami pasyjnymi odprawiamy w niedziele Wielkiego Postu o
godz. 15:00. W tym roku w naszej wspólnocie parafialnej kazania pasyjne wygłosi
księdz prefekt Dawid Suchomski z Koronowa.
Serdecznie zapraszam do udziału w tych nabożeństwach nie tylko osoby
dorosłe, ale przede wszystkim dzieci i młodzież. Przygotujmy się w ten sposób do
przeżywania Męki Pańskiej i Świąt Zmartwychwstania.
5. Za udział w każdym z tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny pod

zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przystąpienie tego dnia do Komunii
św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechy
nawet lekkiego). Możemy go ofiarować za siebie lub za zmarłych. Nie zaniedbujmy
korzystania z tego skarbca łaski, by coraz bardziej upodabniać się do naszego
miłującego Boga.
6. W okresie Wielkiego Postu w liturgii skupiamy się na wezwaniu do nawrócenia i
medytacji wydarzeń z życia Pana Jezusa, dlatego Kościół nie proponuje w tym czasie
żadnych wspomnień świętych z nielicznymi wyjątkami.
7. W środę 13 marca przypada 6. rocznica wyboru papieża Franciszka. Posługę Ojca
Świętego otoczymy naszą modlitwą podczas Mszy Świętej o godz. 18:00.
8. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w IV Niedzielę Wielkiego
Postu, 31 marca br.. Nauki wygłosi dla nas Ksiądz Kanonik Andrzej Szopiński –
Dyrektor Ekonomiczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie, długoletni także kierownik
Diecezjalnej Pielgrzymki na Jasną Górę.
9. Za tydzień, w drugą niedzielę Wielkiego Postu przypada Dzień Modlitwy i Postu
za Misjonarzy. Tego dnia będziemy zbierać do puszek ofiary na ogólnopolski
Fundusz Misyjny.
10. Wszystkim tym, którzy w bieżącym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny oraz
wszelkie rocznice i jubileusze składam serdeczne życzenia: zdrowia, wielu łask
Bożych, oraz wszelkiej pomyślności.

