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13 marca 2016 roku
1. Okres Wielkiego Postu, to czas pokuty, nawrócenia, to czas rozważania męki
Jezusa Chrystusa. Aby dobrze przygotować się do świąt Zmartwychwstania
Pańskiego, zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych:
DROGA KRZYŻOWA dla dzieci w piątki o 1600, a dla młodzieży i dorosłych
w piątki o g.1730. GORZKIE ŻALE w niedziele o g.1715. W czasie Gorzkich
Żali zbierana jest taca przeznaczona na kwiaty do Pańskiego Grobu. Ofiary na
kwiaty można również składać do skarbony pod chórem.

2. Zapraszamy w piątek na Drogę Krzyżową ulicami naszej Parafii na godz. 1900.
Podobnie jak w zeszłym roku udamy się ul. Poznańską, potem w lewo na ul.
Świdnicką, w lewo na ul. Niepodległości i w lewo na ul. Skłodowskiej w
stronę kościoła. Zabieramy ze sobą świece z osłonkami. Będą też
przygotowane pochodnie.

3. Dzisiaj po każdej Mszy św. oraz za tydzień Mszami, członkowie Oazy Rodzin
rozprowadzać będą palmy. Dochód z palm będzie przeznaczony na
organizację rekolekcji formacyjnych w czasie wakacji.

4. Zapraszamy chłopców do grona ministrantów. Zapisy u ks. Mariusza / lub w
sobotę na zbiórkę o g.1030 oraz do lektorów / zbiórka w środę lub w sobotę po
wieczornej Mszy.

5. W najbliższą sobotę swoje imieniny obchodzi ks. Józef Lisiak. Msza Święta w
intencji solenizanta zostanie odprawiona o g. 800 oraz o godz. 1800.

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej tygodników NIEDZIELA oraz GOŚĆ
NIEDZIELNY. W zakrystii są do nabycia pascha liki, które możemy użyć w
czasie Liturgii Wigilii Paschalnej, by później przy tej świecy spożywać
wspólnie z Rodziną śniadanie wielkanocne, po czym zanieść ją na grób
bliskiej osoby, wyznając przy tym wiarę w zmartwychwstanie.
Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na kościół, w
postaci ofiar: na tacę, na ogrzewanie czy na remonty.
Abyśmy lepiej przygotowali się do Wielkiego Tygodnia, który rozpoczniemy za
tydzień Niedzielą Palmową, postarajmy się, aby najbliższy tydzień był dla nas
głębszym przeżywaniem Męki Pańskiej.
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