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Rozpoczęliśmy nasze Rekolekcje Parafialne. To szczególny czas dla każdego z wierzących.
Starajmy się tak ułożyć swoje zajęcia by owocnie korzystać z rekolekcji.. Niech udział w
Mszach św. z naukami ogólnymi oraz nauki stanowe pozwolą nam spojrzeć po Bożemu na nasze
życie aby je zmienić, poprawić i odnowić. Zapraszamy wierny na wspólne śpiewanie Gorzkich
Żali dzisiaj o godz. 16.00 oraz wysłuchanie kolejnego kazania pasyjnego
W środę na zakończenie rekolekcji będzie zbiórka ofiar na seminarium Ojców Redemptorystów
W czwartek na godz. 16.00 zapraszamy do spowiedzi św. miesięcznej uczniów klas 4 i 5 a
wszystkie dzieci na Drogę Krzyżową o 16.00 i Mszę szkolną o 16.30.
W piątek zapraszamy wiernych na Drogę Krzyżową, rano o godz. 7.30 Nie będzie Drogi
Krzyżowej o godz. 17.15 ale tradycyjnie pójdziemy Drogą Krzyżową ulicami naszych Parafii
św. Jadwigi i św. Franciszka. W tym roku pójdziemy od św. Jadwigi do św. Franciszka.
Zabierzmy świece lub znicze. W zakrystii są przyjmowane zalecki czyli wypominki za
zmarłych, za których będziemy się modlić podczas Drogi Krzyżowej.
Chorych i starszych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną przed świętami wyjątkowo
w sobotę 13 kwietnia od godz. 9.00 Zgłoszenia do piątku w zakrystii lub kancelarii parafialne.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w sprzątaniu naszej świątyni w minionym
tygodniu. W sobotę na godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszamy mieszkańców z ul.
Struzika nr.10 / wszystkie klatki /
Trwają prace związane z ociepleniem naszych budynków parafialnych. Bóg zapłać za złożoną
dzisiaj ofiarę na zapłacenie za energię elektryczną kościoła. Dziękujemy wszystkim, którzy
wspierają odnowę naszej świątyni przez zakup cegiełek oraz ofiary przekazane w kopertach i na
konto parafii.
W sobotę od godz. 17.00 Godzina Święta- czas Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie oraz okazja do spowiedzi św. a po Mszy św. wieczornej Nabożeństwo fatimskie:
różaniec. procesja z figurą Matki Bożej i świecami oraz błogosławieństwo sakramentalne.
Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa. Na każdej Mszy św. będzie poświęcenie palm a
procesja z palmami będzie na Mszy św. o godz. 10.30. Tego dnia Diecezjalne Spotkanie
Młodzieży w Gliwicach. Rozpoczęcie o godz. 14.00 w Kościele Wszystkich Świętych i procesja
z palmami do Katedry na Mszę św. Zachęcamy naszą młodzież do udziału
Wychodząc z kościoła można nabyć prasę katolicką i informator.
Dzisiaj po Mszy św. w salce katechetycznej można nabyć kartki świąteczne oraz świece
„ Paschaliki „ na stół wielkanocny a przed kościołem będzie zbiórka ofiar do puszek na kwiaty
do Bożego Grobu. Te ofiary można również złożyć do skarbonki pod chórem. Liczymy na
Waszą życzliwą pomoc.
Niech czas rekolekcji pobudzi nas do nawrócenia i poprawy życia

