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1. Kalendarz liturgiczny:
czwartek, pierwszy miesiąca. Godzina Święta o 1700;
piątek, pierwszy miesiąca. Adoracja Przymierza Dwóch Serc po drodze krzyżowej dla
młodzieży do 2200;
sobota, pierwsza miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające Matce Bożej, po mszy Świętej o
godz. 800.
2. Najbliższą środę przeżywamy jako Środę Popielcową rozpoczynającą Okres Wielkiego Postu. Msze
Święte w tym dniu będą sprawowane w porządku niedzielnym, za wyjątkiem Mszy Świętej o godz.
13 00 , której w tym dniu nie będzie. Na wszystkich Mszach posypanie głów popiołem. Ks. Bp
Ordynariusz Jan Piotrowski odprawi uroczystą Mszę Św. o godz. 1800. Przypominamy również, że we
Środę Popielcową obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz post ścisły, czyli
ograniczenie posiłków do trzech w ciągu dnia w tym dwóch mniejszych i jednego do syta. Prawem o
wstrzemięźliwości związane są osoby, które ukończyły 14 rok życia, a prawem o poście ścisłym osoby
między 18 a 60 rokiem życia. Przypominamy również, że jest to czas, w którym nie organizujemy i
nie uczestniczymy w zabawach. Zachęcamy do owocnego przeżywania Wielkiego Postu poprzez
modlitwę, pokutę i uczynki miłosierdzia.
3. Nabożeństwa wielkopostne sprawowane będą w Bazylice w następującym porządku:
droga krzyżowa dla dzieci we wtorki o godz. 1730;
droga krzyżowa dla młodzieży w piątki o godz. 1900;
droga krzyżowa dla dorosłych w piątki o godz. 1700;
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 1530. Msza Św. o godz. 1600 będzie
sprawowana po Nabożeństwie.
4. Komunikaty: Księdza Biskupa i Kurii Diecezjalnej:
I. Biskup Kielecki Jan Piotrowski, w odpowiedzi na apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu
Polski abp. Stanisława Gądeckiego, postanawia, aby Środa Popielcowa była dniem postu i modlitwy
w intencji pokoju oraz solidarności z narodem ukraińskim w związku z inwazją rosyjską na Ukrainę.
Ponadto zwraca się z prośbą o przeprowadzenie we wszystkich parafiach diecezji kieleckiej zbiórki
do puszek w niedzielę - 27 lutego i we Środę Popielcową 2022 r. na pomoc uchodźcom wojennym z
Ukrainy.
II. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Dlatego na progu
Wielkiego Postu zachęcamy do podjęcia abstynencji od napojów alkoholowych, jako drogę
prowadzącą do wolności nas i naszych bliskich.
W piątek - 4 marca o godz. 18.00 zapraszamy do udziału w Diecezjalnej Drodze Krzyżowej z Nowej
Słupi na Święty Krzyż w intencji trzeźwości. Po jej zakończeniu zostanie odprawiona Msza święta

pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Kalety.
W odpowiedzi na Apel Księdza Biskupa dziś i we środę popielcową wychodząc z kościoła możemy do
puszek złożyć ofiarę na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
Komunikaty duszpasterskie podpisał Ks. Kanonik Adam Kędzierski
Proboszcz Parafii Katedralnej.

