INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

IV Tydzień Wielkiego Postu – LAETARE!
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 pierwszymi kwiatami zakwitających róż, a Papież poświęcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie szczególnie
zasłużonej dla Kościoła. „Bóg zapłać” za obecność, modlitwę i złożone ofiary.
Po Mszy Św. zapraszamy do prowadzonego przez Dzieci Maryi sklepiku, w którym świece-paschaliki na
stół wielkanocny, baranki, książki oraz „Gość Niedzielny” z kolejnym odcinkiem wielkopostnych rekolekcji oraz 16-stronicowym dodatkiem zdrowotnym Ziołowa apteczka na wiosnę. W dodatku dowiadujemy się m.in. o tym, jak odtruć organizm po zimie.
Dzisiaj o godz. 16.15 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
Dzisiejszą niedzielą rozpoczęliśmy nasze WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE I SZKOLNE.
Dziękujemy ks. Jackowi Orszulakowi – proboszczowi parafii pw. Chrystusa Króla w Gliwicach za podjęcie się 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: dzisiaj o godz. 15.00 – dla młodzieży ponadgimnazjalnej, studenckiej i pracującej; w poniedziałek i wtorek o godz. 19.00 – dla dorosłych.
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.
W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa. Ze względu na rekolekcje w tym tygodniu nie będzie czwartkowej Drogi Krzyżowej dla dzieci. Zapraszamy na godz. 17.15 na nabożeństwo do św. Jana Pawła II. Prośby i podziękowania składamy w skarbonie w kaplicy adoracji.
W czwartek po wieczornej Mszy Św. – spotkanie dla wszystkich ministrantów.
W piątek o godz. 17.15 – Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży z wypominkami za zmarłych.
W sobotę o godz. 10.00 – obowiązkowa próba przed Bierzmowaniem.
W tym tygodniu odeszły do wieczności nasze parafianki: śp. Ema Kapusta oraz śp. Maria Tłuczykont.
Wieczny odpoczynek, racz jej dać, Panie...”
Wychodząc dzisiaj z kościoła możemy wesprzeć Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Rusinowicach. Odezwa.
Niech Bóg błogosławi na święty rekolekcyjny czas!

