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Dzisiejsza niedziela,  zwana  Niedzielą Radości –  Laetare,  zwiastuje połowę okresu przygotowania do
Wielkanocy. W tradycji rzymskiej jest to „niedziela róż”, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierw-
szymi kwiatami zakwitających róż, a Papież poświęcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie szczególnie
zasłużonej dla Kościoła. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

Dzisiaj o godz. 16.15 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Od dzisiaj do świąt otwieramy nasz sklepik, w którym do nabycia „Gość Niedzielny” z kolejnym odcin-
kiem wielkopostnych rekolekcji, paschaliki na stół wielkanocny, kartki i wielkanocne baranki do koszycz-
ka ze święconym. Dziękujemy Dzieciom Maryi za przygotowanie i prowadzenie sklepiku.

W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. O godz. 7.00 – Msza Św. z Godzinkami i wymianą
tajemnic różańcowych w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Maryi. O godz. 17.30 –  Nabożeństwo
Wynagradzające w ramach Wielkiej Nowenny Fatimskiej.

Dzisiejszą niedzielą rozpoczęliśmy nasze WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE I SZKOLNE.
Dziękujemy o. Cherubinowi Żyłce – franciszkaninowi za podjęcie trudu prowadzenia nas w tym świętym
czasie. Plan rekolekcji umieszczony jest w gablocie i na parafialnej stronie internetowej.
Nauki ogólne codziennie podczas Mszy Św. o godz. 7.00 i 18.00.
Nauki stanowe: w poniedziałek o godz. 17.00 – dla młodzieży ponadgimnazjalnej, studenckiej i pracującej;
w poniedziałek i wtorek o godz. 19.00 – dla dorosłych.
W poniedziałek i wtorek o godz. 17.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia.

W środę podczas Mszy Św. na zakończenie rekolekcji o godz. 7.00 i 18.00 prosimy o kolektę dziękczynną.
W środę o godz. 17.30 zapraszamy na Nowennę do MB Nieustającej Pomocy, a ok. godz. 19.00 na Drogę
Krzyżową ulicami Parafii. Pójdziemy na osiedle, na naszą kuźniańską Golgotę.

Ze względu na rekolekcje w tym tygodniu nie będzie czwartkowej Drogi Krzyżowej dla dzieci.

W najbliższy czwartek o godz. 17.00 ks. bp Jan Kopiec udzieli Sakramentu Bierzmowania naszej młodzie-
ży podczas Mszy Św. o godz. 17.00. Bardzo prosimy, aby miejsca w ławkach zajmowały jedynie osoby bez-
pośrednio związane z uroczystością.

W piątek o godz. 17.15 – Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży z wypominkami za zmarłych.

Uczniów  Gimnazjum  i  szkół  ponadgimnazjalnych  zapraszamy  do  Rud  na  Wielkopostne  Czuwanie
Młodzieży w niedzielę 2 kwietnia w godz. od 16.00 do 18.30. W planie o godz. 16.00 – Msza Św. z nauką
dla młodzieży, następnie poczęstunek, konferencja i  adoracja Najświętszego Sakramentu. Szczegółowe
informacje i zgłoszenia u ks. Wojciecha.

Wielkopostną propozycją cieszącą się coraz większym zainteresowaniem jest tzw.  Ekstremalna Droga
Krzyżowa. W tym roku będzie się odbywać w 11 państwach w 241 miastach. Swój udział zgłosiło już bli-
sko 20.000 osób. Nasza trasa, to: Rudy-Rybnik-Rudy (40 km). Początek w piątek, 7 kwietnia, o godz.
21.00 Mszą Św. w intencji uczestników EDK w Sanktuarium MB Pokornej w Rudach. Szczegółowe infor-
macje w zakrystii. 

W najbliższą sobotę o godz. 14.00 na terenie naszej szkoły odbędą się I Gminne Mistrzostwa Modeli Stero-
wanych Drogą Radiową o puchar Burmistrza Miasta. Szczegóły na plakacie w gablocie.

Niech Bóg błogosławi na święty czas rekolekcyjnych ćwiczeń!


