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1. Wielki Post – w Środę Popielcową 17 lutego – rozpoczynamy 40 dniowe przygotowanie do
obchodów najświętszej tajemnicy naszego zbawienia – Misterium Paschalnego – poprzez
modlitwę, słuchanie słowa Bożego, pokutę i czyny chrześcijańskiej miłości.
2. Środa Popielcowa – Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem będą odprawione:
Kościół Mariacki: 6.30, 8.00, 10.00, 16.45 i 18.00
Kościół św. Jerzego: 15.30
Domasławice: 16.30
3. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły wszystkich od 14 r. życia polegający na
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych - można spożyć jeden posiłek do syta i dwa
lekkie w ciągu dnia. Ten post – co do ilości – obowiązuje wszystkich pomiędzy 18 a 60
rokiem życia.
4. Droga Krzyżowa w piątek:
Kościół Mariacki – dla dorosłych g. 8.30 i 17.30, dla dzieci g. 16.45, dla młodzieży g.19.00
Kościół św. Jerzego – g. 15.30 Domasławice – g. 16.30. Serdecznie zapraszamy!
5. Rekolekcje wielkopostne - będą trwały w naszej parafii od 20 do 24 lutego. Otaczamy to
ważne wydarzenie duchowe naszą wspólnotową i osobistą modlitwą. Serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach, do otwarcia umysłu i serca na słowo Boże ku nawróceniu
i przemianie życia. Rozpoczęcie rekolekcji w najbliższą sobotę Mszą św. wieczorną.
Rekolekcje poprowadzi franciszkanin z Krakowa o. Andrzej Prugar. Będą transmitowane
poprzez stronę internetową na FB. Program jest wywieszony w gablotach i podany w
Internecie.
6. Adoracja Pana Jezusa – w środę po Mszy św. wieczornej Godzina z Jezusem w duchu zawierzenia owocnego przeżycia świętego czasu Wielkiego Postu, w czwartek od g. 15.00
(Koronka do MB), o g. 17.30 Nieszpory. Serdecznie zapraszamy!
7. Śpiew podczas Triduum Paschalnego: Zapraszamy do włączenia się w przygotowanie
muzycznej strony liturgii Triduum. Wcześniejsze doświadczenia muzyczne nie są
konieczne, wystarczy odrobina odwagi oraz chęć spróbowania swoich sił. Zaproszenie
kierujemy do osób dorosłych i młodzieży, mile widziani będą także ochotnicy z kilku
pokoleń jednej rodziny. Z racji obowiązujących ograniczeń próby będą się odbywały raz w
tygodniu, z podziałem na mniejsze grupy i zachowaniem dystansu. Jeśli będzie taka
potrzeba część potrzebnych materiałów może być także udostępniana drogą elektroniczną.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela s. Michalina. Spotkanie organizacyjne odbędzie
się w czwartek, 18 lutego o godzinie 19:00 w salce w klasztorze. Zapraszamy!
8. W Gościu Niedzielnym m.in.: Po co popiół na głowy? Po co Wielki Post?, O duchowym
wymiarze Walentynek, Od fascynacji okultyzmem do posługi w hospicjum i ewangelizacji,
O hospicjach perinatalnych (pomocy w przyjęciu i pożegnaniu chorego dziecka)…
9. Kronika żałobna – zmarła śp. Aleksandra Jóźwicka, lat 71, z ul. Reymonta Dobry Jezu…

