
 
8/21   1095 

K R S   0 0 0 0 2 9 6 1 5 9  

Caritas, która prowadzi wiele dzieł 
miłosierdzia, przypomina nam 
wszystkim o wielkopostnej jałmuż-
nie, oferując puszki, świece i miód. 

WSZYSTKO u 
MAKSYMILIANA i  
W ZAKRYSTII 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

EWANGELIA  WEDŁUG  ŚW. MARKA 1, 12–15 

   Do wieczności odeszli + Janina Dubanik 
i + Andrzej Oziębała 

 Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie. 
      Rodzinom składamy najserdeczniejsze 

wyrazy współczucia. 

"Osoby z 
niepełno-
sprawnościa
mi potrzebu-
ją prawa do 
normalnego 
życia". 

Wybrane myśli ks. Franciszka Blachnickiego: 
"Przyjąć Boga, to znaczy nawrócić się, odmienić 
się wewnętrznie". 
"Bóg zna nas samych lepiej, niż my siebie". 
"Modlitwa jest tym dla życia nadprzyrodzonego 
czym oddech dla ciała". 

 „Stocz Bitwę” – 40-
dniowe wyzwanie wiel-
kopostne dla młodzieży, 
szczegóły w Internecie. 



INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

POWRÓĆMY DO 
MARZEŃ. DROGA 
KU LEPSZEJ PRZY-
SZŁOŚCI – Papież 
Franciszek 
„Nadszedł czas wielkich 
marzeń, czas na prze-
wartościowanie naszych 
priorytetów – tego, co 
cenimy, czego chcemy, 
czego szukamy – i na 
zobowiązanie się do 
działania w naszym co-

dziennym życiu na podstawie tego, o czym 
marzyliśmy. Z tego kryzysu możemy wyjść 
lepsi lub gorsi. Możemy się cofnąć lub stwo-
rzyć coś nowego”. Refleksje Ojca Świętego na 
temat tego, jak będzie wyglądał świat po pan-
demii koronawirusa i jaka jest rola Kościoła w 
tworzeniu przyszło-
ści. 
MODLITWY NA 
WIELKI POST 
DLA DZIECI – 
wyd. Jedność 
Ta książeczka po-
może dzieciom 
pięknie przeżyć 
czas Wielkiego Po-
stu. Proponuje ma-
łym czytelnikom 
najpiękniejsze modlitwy chrześcijańskiej tra-
dycji, podpowiada drobne wielkopostne posta-
nowienia. Słowa i obrazy pogłębiają dziecięcą 
wiarę, nadzieję i miłość. Wszystko po to, by 

przygotować małe serca 
na uroczystość Zmar-
twychwstania Pańskiego. 
 

ZDRAPKA WIELKO-

POSTNA 2021 – przed 

Tobą 40 inspiracji na 
każdy dzień Wielkiego 

Postu. Zdrapuj kolejne 
pola i realizuj odkryte 
zadania! 

23 lutego - Święto katedry św. Piotra - to dzień, w 
którym katolicy wspominają z czcią tron św. Piotra 
Apostoła, uznawanego za pierwszego papieża. Świę-
to to przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą 
jedności Kościoła.  



Katechezy przed-
małżeńskie on-line 

zapisujemy się 
telefonicznie  

Oferujemy korepetycje z matematyki 
dla dzieci i młodzieży w godzinach 
13:00-15:00, zapisy w księgarni. 

https://diecezjasandomierska.pl/katechezy-on-line/
https://diecezjasandomierska.pl/katechezy-on-line/

