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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.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00,
a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej.
W piątek Droga Krzyżowa: godz. 16.00 – dla dzieci
godz. 18.00 – dla dorosłych
godz. 19.15 – dla młodzieży.
W każdy czwartek Wielkiego Postu o godzinie 17.30 wspólnota Hallelu Jah
zaprasza na wspólną modlitwę przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem.
W sobotę rozpoczęliśmy kurs przedmałżeński. Następny odbędzie się
dopiero na przełomie września i października, dlatego też wszyscy, którzy
do tego czasu zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński, są
obowiązani wziąć udział w tym przygotowaniu.
W przyszłą niedzielę po każdej Mszy Świętej wystawienie Najświętszego
Sakramentu. Będziemy się modlić o dobre przeżycie czasu Wielkiego Postu
i zbliżających się rekolekcji.
W przyszła niedzielę odbędzie zbiórka do puszek na potrzeby Dzieł
Misyjnych „Ad gentes”.
Informujemy, że rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii odbędą się
w dniach od
26 marca – do 29 marca /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.
Ofiary na remont dachu można składać w kopertach na tacę, w zakrystii
bądź kancelarii parafialnej, można również wpłacać na konto parafialne,
którego numer podany jest w dzisiejszym numerze „Maternusa”.
Dziękujemy za ofiary już złożone.
W sobotę o godzinie 17.00 na plebanii odbędzie się pierwsza próba
muzyczna do Triduum Paschalnego. Zapraszamy wszystkich chętnych.
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.

Niech czas Wielkiego Postu będzie dla nas
wszystkich czasem głębokiej refleksji, wytężonej
modlitwy i prawdziwej przemiany życia.

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

