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1. Rekolekcje wielkopostne – okres Wielkiego Postu rozpoczynamy poprzez intensywne
słuchanie słowa Bożego, aby odpowiedzieć całym sercem na wezwanie ku nawróceniu.
Rekolekcje potrwają do środy włącznie – w poniedziałek, we wtorek i w środę Msze św.
z nauką rekolekcyjną będą odprawione o g. 10.00 i 18.00. W tych dniach nie będzie Mszy
św. o g. 8.00 – zamówione intencje będą odprawione o g. 10.00.
2. Sakrament Pojednania – z powodu pandemii - spowiedź św. będzie 30 minut przed
Mszą św., czyli od g. 9.30 oraz od g.17.30 w poniedziałek, we wtorek i w środę.
3. Odpust zupełny – można uzyskać za udział w rekolekcjach pod zwykłymi warunkami.
4. Dar miłosierdzia – tradycyjnie na zakończenie rekolekcji można złożyć swój dar miłosierdzia dla osób ubogich, w potrzebie.
5. Transmisja rekolekcji poprzez stronę Parafii na FS – w niedzielę o g. 10.30, Gorzkie
Żale o g. 17.00 oraz od poniedziałku do środy o g. 18.00. Prosimy o poinformowanie o tej
możliwości osoby chore i w podeszłym wieku.
6. 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!
7. Nabożeństwo ku czci św. Rity – w poniedziałek po Mszy św. wieczornej.
8. Adoracja Najśw. Sakramentu – w środę po Mszy św. wieczornej i w czwartek od g.
15.00 – zakończona Nieszporami śpiewanymi o charakterze pasyjnym.
9. Niedziela Ad Gentes – druga niedziela Wielkiego Postu tradycyjnie będzie Dniem
Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Można wesprzeć – poprzez ofiarę złożoną
do puszki – dzieła prowadzone przez polskich misjonarzy w wielu zakątkach świata.
10. Triduum Paschalne – w imieniu s. Michaliny, organistki, serdecznie zapraszamy na
próbę osoby pragnące poprzez swój śpiew włączyć się w uroczyste celebrowanie
Triduum – w piątek na g. 19.00 w salce. Szczególne zaproszenie kierujemy do Panów!
11. Ofiary na kwiaty i wystrój kościoła na Triduum – można składać w zakrystii!
12. Paschaliki wielkanocne oraz skarbonki – owoc wielkopostnych postanowień – Caritas
rozprowadza przy głównym wyjściu z kościoła.
13. Imieniny s. Izabeli – Msza św. w intencji Solenizantki – potrzebne łaski i dary Ducha
Świętego – będzie odprawiona w czwartek o g. 18.00.
14. W Gościu Niedzielnym m.in.: 1 Katecheza wielkopostna wg charyzmatu sługi Bożego
ks. F. Blachnickiego, medytacja pasyjna oraz Post na wzrost, a także o tym, jak bardzo
ważne są w spowiedzi szczerość, pokora i posłuszeństwo.
15. Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Stefania Andrys, lat 89, z ul. Szpitalnej,
+ Andrzej Sowiński, lat 63, z ul. Wyspiańskiego,
+ Tadeusz Stępień, lat 82, z ul. Konrada,
+ Hanna Lasek, lat 70, z ul. Wyspiańskiego,
+ Stanisława Spasibionek, lat 90 z ul. Leśnej. Dobry Jezu…

