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i w każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale
z kazaniem pasyjnym
o godzinie 17.15. Zapraszamy serdecznie
do udziału w tym typowo polskim nabożeństwie pasyjnym.
Dzisiaj Członkowie Rady Parafialnej przeprowadzą kolejna zbiórkę
do puszek na pokrycie kosztów renowacji ambony.
Także dzisiaj o godzinie 15.00 na salkach parafialnych odbędzie się
próba śpiewu przed Triuudm Paschalnym
Dzisiaj o godzinie 16.00 na plebanii odbędzie się spotkanie
wszystkich grup parafialnych w związku z wizytacją kanoniczną.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
18.00, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej.
Próba dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania
w czwartek o godzinie 18.30, a w sobotę o godzinie 10.00 próba ze
świadkami i o 10.30 spowiedź święta.
W piątek Droga Krzyżowa: godz. 16.00 – dla dzieci
godz. 18.00 – dla dorosłych
godz. 19.00 – dla młodzieży.
W przyszłą niedzielę odbędzie się wizytacja kanoniczna pod
przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Adama
Bałabucha.
Informujemy, że rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii odbędą
się w dniach od 10
kwietnia – do 13 kwietnia /od czwartku
do Palmowej Niedzieli/. Zachęcamy do modlitwy w
intencji
owocnych rekolekcji i O. Rekolekcjonisty.
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach
na tacę, w zakrystii, bądź w kancelarii parafialnej.
Parafia organizuje pielgrzymkę do sanktuariów maryjnych w naszej
ojczyźnie. Odwiedzimy miedzy innymi Kalwarię Zebrzydowską,
Ludźmierz, Zakopane, Rychwałd, Piekary Śląskie i Leśniów. Jest to
pielgrzymka 5 – dniowa w dniach 2-6 czerwca. Koszt 500 zł (w tym
przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie. Zapisy w zakrystii u ks.
Łukasza.
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej.

Numer konta parafialnego:
13 9588 0004 3902 4686 2000 0010
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział
w Lądku Zdroju

