
 
 

 

 
 

 W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy kolędę. Parafianom za życzliwość, wspólną 
modlitwę, rozmowy i sugestie duszpasterskie oraz ofiary składamy serdeczne:  
B ó g  z a p ł a ć !

  – w niedzielę 11 lutego – obchodzimy Msza św. w 

ich intencji wraz z sakramentem chorych o godzinie 1300. Z tej racji – jak co roku – przed 
kościołem po Mszach św. trwa zbiórka ofiar do puszek Caritas na leczenie i rehabilitację 
chorych dzieci. 

 14 lutego – Środa Popielcowa. Msze św. (połączone z obrzędem posypania głów 
popiołem na znak pokuty i nawrócenia) o godzinie 700, 1000, 1700, 1800 i 2000. W tym 
dniu obowiązuje post ścisły, czyli jakościowy (wykluczenie pokarmów mięsnych) 
oraz ilościowy: jeden posiłek „do syta” i nieco pokarmu rano i wieczorem. Post 
jakościowy obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia, natomiast dodatkowo 
ilościowy – wszystkich pomiędzy 18 a 60 rokiem życia. Rozpoczynają się również kwartalne 
dni modlitw o ducha pokuty oraz Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. 

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY  na nabożeństwa pasyjne: DROGI KRZYŻOWEJ  w każdy 
piątek (najbliższe 16 lutego) o godzinie 1700 dla dzieci i o 1830 dla młodzieży i dorosłych 
oraz GORZKICH ŻALI  w niedziele o godzinie 1700 – pierwsze już za tydzień w niedzielę 
18 lutego. 

 

 Za tydzień – w niedzielę 18 lutego – na godzinę 1600 zapraszamy do kościoła Dzieci 
klas III, które w maju przystąpią do I Komunii św. oraz ich Rodziców na Mszę św. Po Mszy 
św. spotkanie organizacyjne dla Rodziców i Dzieci w dolnym kościele. 

 

Siostry Orionistki zapraszają dziewczęta – uczennice gimnazjów, szkół średnich i 
studentki – do Włocławka na weekendowe spotkanie poświęcone rozważaniu cnót Maryi. 
Szczegółowe informacje na tablicach ogłoszeń. 

 

 Prezydent Miasta Otwocka, Krajowa Izba Kominiarzy oraz Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej organizują akcję edukacyjną polegającą na przeprowadzeniu dla 
mieszkańców Otwocka pokazów palenia w piecach węglowych tzw. metodą „od góry”. Pokaz 
odbędzie się na parkingu przy sklepie BIEDRONKA obok Targowiska Miejskiego przy ul. 
Batorego w Otwocku w sobotę 17 lutego w godzinach od 1000 do 1100. 

 

 Pierwsza katecheza z cyklu „Kurs Przedmałżeński” – w poniedziałek 19 lutego – o 
1900 w Domu Parafialnym. 

  
 Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, szczególnie tygodnika IDZIEMY! 

 

 W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Mariannę 
Kopańską i Alinę Wojdyga. Wieczny odpoczynek… 


