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Dzisiaj z racji I niedzieli miesiąca po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego
Sakramentu. Modlimy się o dobre przeżycie zbliżających rekolekcji wielkopostnych.
Dzisiaj 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.
Także dzisiaj dzieci ze scholii będą sprzedawać pierniki wielkanocne, z których
dochód będzie przeznaczony na wakacyjny wyjazd do Zakopanego.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00, a po niej
Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej.
We czwartek rozpoczynamy w naszej wspólnocie parafialnej Rekolekcje
wielkopostne, które potrwają do przyszłej niedzieli. Poprowadzi je Ojciec Zbigniew
z Zakonu Ojców Redemptorystów. W ramach Rekolekcji w najbliższy piątek
przewidziana jest wspólna dla wszystkich Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta
bezpośrednio po Mszy św. wieczornej, która będzie odprawiona wyjątkowo o godz.
1600. Prosimy, aby delegacje do niesienia krzyża zgłosiły się najpóźniej do Mszy św.
wieczornej w piątek. W sobotę Dzień Sakramentu Pojednania dla całej parafii.
Dokładny plan Rekolekcji wywieszony jest w gablotach i wydrukowany w dzisiejszym
numerze „Maternusa”.
W przyszłą niedzielę w czasie wszystkich Mszy św. poświęcenie palm.
Także w przyszłą niedzielę Członkowie Rady Parafialnej przeprowadza kolejną
zbiórkę do puszek na pokrycie kosztów renowacji ambony.
Z racji rekolekcji kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu wyjątkowo tylko
we wtorek w godzinach od 1600 do 1700.
Informujemy, że sakrament chrztu św. będzie udzielany w I dzień świąt
Wielkanocnych na mszy św. o godzinie 1030. Wszystkich rodziców chcących ochrzcić
swoje dzieci w tym terminie, prosimy o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej we
wtorek od godziny 1600 do 1700.
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. Spotkanie
wszystkich osób zapisanych w środę po Mszy św. wieczornej. Prosimy przygotować
100 złotych zaliczki.
Na prośbę Dyrektora Cetik-u informujemy, że dzisiaj od godziny 13.30 w Cetik-u
obywa się gminny kiermasz stołów wielkanocnych.
Parafia organizuje wyjazd do kina na film „Syn Boży” w dniu 07.04 o godzinie 19.15.
Koszt 30 zł. Zapisy w zakrystii lub u ks. Łukasza. Wszystkie informacje zostaną
podane na nabożeństwie Gorzkich Żali.
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, akcesoria świąteczne. Można nabyć paschaliki wielkanocne w cenie 5 zł.
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Przemysław Kowalewski zam., Stronie Śląskie
Agnieszka Anna Czerhoniak zam., Stronie Śląskie
- Radosław Michalak zam., Stronie Śląskie
Kamila Błachut zam., Radochów
- Jakub Obajtek zam., Stronie Śląskie
Magdalena Kaczmarska zam., Wrocław
- Mateusz Pałucki zam. Golina
Karolina Król zam. Stronie Śląskie

Rekolekcje wielkopostne
w parafii
Matki Bożej Królowej Polski
i św. Maternusa.
10.04 – 13.04 2014
/prowadzi Ojciec Zbigniew
Majewski/

1. Czwartek - 10.04.
9.00- Msza św. z nauką ogólną
18.00 - Msza św. z nauką ogólną
2. Piątek – 11.04.
9.00 - Msza św. z nauką ogólną
16.00 - Msza św. z nauką ogólną. Po Mszy św. Droga Krzyżowa ulicami
miasta.
3. Sobota – 12.04
8.00 – 9.00 – Spowiedź święta dla starszych
9.00 - Msza św. z nauką ogólną
15.30 – 16.00 – Spowiedź święta dla dzieci
16.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
16.30 – Spowiedź święta dla młodzieży i starszych
18.00 - Msza św. z nauką ogólną
4. Niedziela Palmowa – 13.04
7.30 - Msza św. z nauką ogólną
9.00 - Msza św. z nauką dla młodzieży
10.30 - Msza św. z nauką ogólną
12.00 - Msza św. z nauką dla dzieci
18.00 - Msza św. z nauką ogólną

„Nie zamykajmy serc zbawienia nadszedł czas
gdy Chrystus puka w drzwi może ostatni raz”

