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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/V Niedziela Wielkiego Postu -22.03.2015/
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.
2. Dzisiaj odbędzie się w naszej parafii kiermasz pierników wielkanocnych
przygotowanych przez dzieci z naszej parafialnej scholii. Cały dochód ze sprzedaży
przeznaczony jest na letni wyjazd dzieci. Bardzo serdecznie prosimy o wsparcie tego
dzieła.
3. W środę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a zarazem Dzień Świętości
Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msze Święte w naszym kościele
o godzinie 7.00 i 18.00.
4. We czwartek rozpoczynamy w naszej wspólnocie parafialnej Rekolekcje
wielkopostne, które potrwają do przyszłej niedzieli. 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 wydrukowany w dzisiejszym numerze „Maternusa”.
5. W sobotę w naszej parafii przypada całodzienna adoracja Najświętszego
Sakramentu w ramach tzw. Wieczystej Adoracji. W naszej diecezji codziennie –
w wyznaczonej parafii trwa adoracja Chrystusa Eucharystycznego. Wystawienie
Najśw. Sakramentu rozpocznie się po Mszy św. o godz. 900 i trwać będzie do godz.
15.00. O godz. 1500 nabożeństwo eucharystyczne zakończone błogosławieństwem
Najśw. Sakramentem. Zapraszamy i zachęcamy do wygospodarowania czasu na
rozmowę
z Chrystusem obecnym wśród nas pod postacią Chleba. Porządek adoracji:
900 - 1000 – Dolna, Polna, Okrężna, Nadbrzeżna
1000 - 1100 - Nowotki, Jaworowa, Kopernika, Świerkowa, Stronie-Wieś
1100 – 1200 – Morawka, Świerczewskiego, Turystyczna
1200 – 1300 – Strachocin, Goszów, Sportowa
1300 – 1400 – Hutnicza, Zielona, Krótka, Żeromskiego, 40-lecia PRL
1400 – 1500 – Kościuszki
6. W przyszłą niedzielę w czasie wszystkich Mszy św. poświęcenie palm.
Rozstrzygnięcie konkursu palm nastąpi w na Mszy Świętej o godzinie 12.00.
7. Z racji rekolekcji kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu wyjątkowo tylko
we wtorek w godzinach od 1600 do 1700.
8. 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.
9. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę, w
zakrystii, bądź w kancelarii parafialnej.
10. 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.
11. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
12. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, dwumiesięcznik
„Misyjne drogi”, akcesoria świąteczne (kartki, baranki), Pismo Święte, albumy,
różańce, znicze, paschaliki Wielkanoce w cenie 5 zł. i wiele innych artykułów.
13. Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Piotr Zdzisław Nilczanowski zam. Kłodzko
Urszula Maria Palińska zam. Stronie Śląskie

Rekolekcje wielkopostne w parafii
Matki Bożej Królowej Polski
i św. Maternusa.
26.03 – 29.03 2015

1.

1. Czwartek - 26.03.
9.00- Msza św. z nauką ogólną
16.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
18.00 - Msza św. z nauką ogólną
19.15 – Spotkanie dla młodzieży
2. Piątek – 27.03.
9.00 - Msza św. z nauką ogólną
16.00 - Msza św. z nauką ogólną. Po Mszy św. Droga Krzyżowa ulicami
miasta.
3. Sobota – 28.03
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 – 18.00 – Spowiedź święta dla młodzieży i starszych
18.00 - Msza św. z nauką ogólną
4. Niedziela Palmowa – 29.03
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
17.15 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18.00 - Msza św. z nauką ogólną

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

