
 

 

 
 

Biuletyn nr 18 

        

         Wielki Post 2018 

 

       Drodzy Bracia i Siostry, 

 

Wielki Post jest dla nas wszystkich czasem liturgicznym pozwalającym nam spojrzeć na 

najważniejsze Święto naszej wiary, a mianowicie, Święto Zmartwychwstania Pańskiego. Jesteśmy w drodze 

ku Zmartwychwstaniu, a towarzyszą nam słowa i praktyka Kościoła wzywające do nawrócenia do Pana 

całym sercem i całym życiem. 

 

Jezus uczy nas i zarazem mocno podkreśla, że każdy czas jest nam dany, aby nawrócić się ze źle 

obranego kursu. Greckie słowo oznaczające nawrócenie – metanoia, oznacza zmianę sposobu myślenia. To 

niezwykle istotne. Nawracać się, to przestać polegać jedynie na sobie, siebie stawiać w centrum 

wszystkiego, ale pójść za Jezusem. Nie szedłem, teraz podejmuję decyzję: idę. „Nawrócenie, to 

poprzestawianie sobie w głowie. To odkrycie, że zło nie jest smacznym kąskiem zakazanego owocu, ale 

zgniłym i robaczywym jabłkiem. Że naprawdę pociągające jest dobro” (A. Macura, GN). 

Papież Franciszek, podpowiada nam jak mamy skorzystać na naszej drodze nawrócenia ze środków 

polecanych nam przez Kościół – modlitwę, jałmużnę i post. 

Gdy poświęcamy więcej czasu na modlitwę, pozwalamy naszemu sercu... szukać pociechy w Bogu. 

On jest naszym Ojcem i chce, abyśmy mieli życie. 

Praktykowanie jałmużny uwalnia nas od chciwości i pomaga nam odkryć, że drugi człowiek jest 

moim bratem – to, co mam, nie jest nigdy tylko moje. Bardzo bym chciał, żeby jałmużna stała się dla 

wszystkich prawdziwym, autentycznym stylem życia! Bardzo bym chciał, abyśmy, jako chrześcijanie, brali 

przykład z apostołów i widzieli w możliwości dzielenia się z innymi naszymi dobrami konkretne świadectwo 

komunii, jaką żyjemy w Kościele.(…) Dotyczy to w sposób szczególny Wielkiego Postu, kiedy to liczne 

organizacje przeprowadzają zbiórki dla Kościołów i społeczności znajdujących się w trudnych sytuacjach.  

Post, pozwala nam doświadczyć tego, co odczuwają ludzie, którym brakuje nawet tego, co 

niezbędnie potrzebne, i których na co dzień dręczy głód. Post nas przebudza, powoduje, że stajemy się 

bardziej wrażliwi na Boga i na bliźniego, budzi na nowo wolę posłuszeństwa Bogu, który jako jedyny 

zaspokaja nasz głód.  

Życzę wszystkim by rozpoczynający się Wielki Post, był błogosławionym czasem, prowadzącym 

nas do radosnego przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania Pana. 
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Ogłoszenia duszpasterskie – wielki Post – 2018 
 
Droga krzyżowa w każdy piątek o godz: 18.oo w kościele M. Bożej Bolesnej 

Rekolekcje wielkopostne: 
Poniedziałek 19.03. Bognor Regis Msza św.z kazaniem o godz:19.00 

Wtorek 20.03. Bognor – kł M.Bożej Bolesnej – spowiedź od 17.30, a o 19.00     Msza św 

z kazaniem 

Środa 21.03. Bognor – kł M.B. Bolesnej – Msza św. z kazaniem o 19.00 

Nauki rekolekcyjne wygłosi: O. Mariusz Wójtowicz- rekolekcjonista. 

Niedziala Palmowa – 25.03 – święcenie palm –na początku Mszy św. 

Triduum sacrum – trzy święte dni: Wielki Czwartek, W. Piątek i W. Sobota. 

Wielki Czwartek- Msza św.Wieczerzy Pańskiej- Rose Green –godz.19.oo w tym dniu 

można zyskać odpust zupełny za odśpiewanie po Komunii Świętej Hymnu „ Przed tak 

wielkim Sakramentem” lub za przynajmniej półgodzinną adorację Najśw. Sakramentu. 

Wielki Piątek: Liturgia Męki Pańskiej- Rose Green – godz.19.00 składa się z trzech części: 

liturgii słowa, adoracji Krzyża i Komunii św. za pobożny udział w adoracji Krzyża i 

ucałowanie go – można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

Wielka Sobota:wigilia Paschalna – Rose Green –godz.19.00: 

a) Liturgia światła – poświęcenie ognia i Paschału 
b) Liturgia słowa – czytania ze St.i Nowego Testamentu oraz odnowienie przyrzeczeń 

chrztu św.(przynosimy świece) 
c) Msza św. 

 
Wielka Sobota – święcenie pokarmów: 

Bognor Regis – kł M.Bożej Bolesnej – od 8.15 – 9.15 

Chichester – kł św. Ryszarda – godz. 10.00 

Goring–By–Sea – kł św. Męczenników Angielskich – godz: 11.15 
 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego: 

 
Msza św. Rezurekcyjna 01.04.2018 – w kle M.Bożej Bolesnej w Bognor – godz. 6.00 

 

Kolejne Msze św. w tym dniu: 

Chichester – godz. 12.00 

Bognor Regis – godz. 16.00 

Goring – By- Sea – godz. 18.00 

Poniedziałek Wielkanocny 02.04.2018 – Msze św.: 

Chichester – godz. 12.00 

Bognor Regis – godz. 16.00 

Na powyższe spotkania modlitewne – serdecznie zapraszają: 

O. Mariusz Wójtowicz- rekolekcjonista i O. Antoni Prosowicz – proboszcz 

W II i IV niedzielę miesiąca – na Rose Green – Msza św.dla dzieci o godz.9.00, a o 8.30 

katecheza dzieci I komunijnych które przystąpią do sakramentu w 2018 roku. 

 


