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1. Niedziela 14 luty – VI Niedziela Zwykła
 O godz. 16.00 Msza Św. z udzieleniem sakramentu Bierzmowania.
 O godz. 17.30 Nieszpory
2. Środa 17 luty – Środa Popielcowa.
 Mszy Św. o godz. 6.45, 9.00, 16.30 i 18.00
 W tym dniu obowiązuje post ścisły czyli ilościowy i jakościowy, rozpoczyna czas Spowiedzi i Komunii św.
wielkanocnej.
 O godz. 18.30 Nowenna do M.B. Toszeckiej.
3. Czwartek 18 luty – Czwartek Po Popielcu.
 Po Mszy Św. porannej nabożeństwo w intencji powołań z modlitwą za biskupów, kapłanów, kleryków,
siostry i braci zakonnych.
4. Piątek 19 luty – Piątek Po Popielcu.
 O godz. 15.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najświętszego Sakramentu.
 O godz. 15.30 okazja do spowiedzi Św.
 O godz. 17.00 Droga Krzyżowa.
5. Sobota 20 luty – Sobota Po Popielcu.
 O godz. 16.00 Msza Św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania.
 O godz. 17.00 okazja do spowiedzi Św.
 O godz. 17.30 Różaniec
6. Niedziela 21 luty – I Niedziela Wielkiego Postu.
 Kolekta tej niedzieli przeznaczona będzie na remonty w naszej parafii.
 O godz. 17.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
7. Zapraszamy do uczestnictwa w transmisjach Mszy Św., które będą odbywać się za pośrednictwem kanału
parafii na YouTube oraz Radia Toszek 105.2 Fm:
 W środę o godz. 18.00 Msza Św. i Nowenna do M.B. Toszeckiej.
 W niedzielę Msza Św. o godz. 10.30 oraz Gorzkie Żale o godz. 17.00
8. Rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Tradycyjnie w naszej parafii w Środę Popielcową rozpoczynaliśmy
Rekolekcje Wielkopostne. jednak nie odbędą się one w najbliższym czasie, ponieważ w maju przeżywać
będziemy Misję Święte. Wielki Post rozpoczynamy Adoracją Najświętszego Sakramentu, od Środy
Popielcowej do piątku. Zapraszamy również w każdy piątek na Drogę Krzyżową o godz. 17.00 oraz w niedzielę
na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00.
9. W niedzielę rozpoczęliśmy udzielanie sakramentu bierzmowania naszej młodzieży od najstarszych, obecnie
II klasy szkoły średniej, która jest podzielona na trzy grupy. Próba dla drugiej grupy w najbliższą środę o
19.30, a bierzmowanie w sobotę, 20.02 o godz. 16.00. Z uwagi na pandemię zapraszamy do kościoła wyłącznie
Kandydatów do Bierzmowania w ustalonej liczbie, Świadków oraz Rodziców. Jeżeli ktoś z młodzieży z obecnej
II klasy nie zgłosił się jeszcze, a chciałby przyjąć ten sakrament w najbliższym czasie, prosimy, aby uczynić to
do końca tygodnia u ks. Adama.
10. 23 lutego przypada Światowy Dzień Walki z Depresją. Zachęcamy do zainteresowania tematem oraz
włączenia się w inicjatywy organizowane w naszej parafii. Można dołączyć do Biegu Wsparcia oraz wziąć
udział w transmisji spotkania z psychologami pt. Spokojna rozmowa o depresji. Linki do wydarzeń znajdują
się na parafialnej stronie internetowej.
11. Przypominamy o zachowaniu zasad sanitarnych w naszym kościele - dystansu oraz zasłanianiu ust i nosa.
Nadal obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej dla osób starszych,
chorych, z objawami infekcji oraz obawiających się zarażenia.
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