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1. Niedziela 21 luty – I Niedziela Wielkiego Postu.
 Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na remonty w naszej parafii.
 O godz. 17.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
2. Środa 24 luty.
 O godz. 18.30 Nowenna do M.B. Toszeckiej.
3. Czwartek 25 luty.
 Po Mszy Św. porannej nabożeństwo w intencji powołań z modlitwą za biskupów, kapłanów, kleryków,
siostry i braci zakonnych.
4. Piątek 26 luty.
 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.
 O godz. 19.00 Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy na rozważanie Słowa Bożego, modlitwę uwielbienia i
Adorację Najświętszego Sakramentu.
5. Sobota 27 luty.
 O godz. 15.00 Msza Św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania.
 O godz. 16.30 Msza Św. w języku niemieckim.
 O godz. 17.00 okazja do spowiedzi Św.
 O godz. 17.30 Różaniec
6. Niedziela 28 luty – II Niedziela Wielkiego Postu.
 O godz. 16.00 Msza Św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania.
 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. W czasie wielkiego postu zachęcamy do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.
W zakrystii i kancelarii można składać zalecki.
9. Rozpoczęliśmy udzielanie sakramentu bierzmowania naszej młodzieży, każdy rocznik podzielony jest na
małe grupy. W najbliższy weekend do bierzmowania przystąpią chętni z I klasy szkoły średniej. W sobotę
(27.02) o godz. 15.00 pierwsza grupa – dla tej grupy, próba w środę o godz. 19.30 i niedzielę (28.02) kolejna
grupa o godz. 16.00 – próba w czwartek o godz. 19.30. Z uwagi na pandemię zapraszamy do kościoła wyłącznie
Kandydatów do Bierzmowania w ustalonej liczbie, świadków oraz rodziców.
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. Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci klas trzecich, które chcą przystąpić w tym roku do Pierwszej
Komunii Św., na spotkanie organizacyjne w kościele, we wtorek 2 marca o godz. 18.45.
12. W trzecią sobotę wielkopostną (6 marca) o godz. 19.15 w naszym kościele odbędą się nauki
przedmałżeńskie, który. Przypominamy tym, którzy planują w najbliższym czasie zawrzeć sakramentalny
związek małżeński, o konieczności ukończenia takiego kursu. Szczegóły i zapisy na stronie internetowej i fb.
13. 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.
ŻYCZYMY BŁOGOSŁAWIONEGO DNIA PAŃSKIEGO
OPIEKI MATKI BOŻEJ TOSZECKIEJ
I WSTAWIENNICTWA ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ.

