Trzecia Niedziela Wielkiego Postu
4 marzec 2018 r.

1. Dziś w naszej parafii rozpoczęły się Rekolekcje Wiekopostne, które trwać będą do środy
włącznie, do udziału w rekolekcjach zachęcamy wszystkich. Niech to będzie czas
skupienia i modlitwy, a tym samym dobrego przygotowania się do świąt wielkanocnych.
2. Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o godz. 17,30.
3. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17,15.
4. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa można składać w zakrystii lub w kancelarii
parafialnej.
5. Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie na najładniejszą palemkę szczegóły na stronie internetowej parafii, szkoły i w gablocie.
6. Parafialny Zespół Caritas ogłasza zbiórkę żywności oraz środków czystości w celu
zorganizowania pomocy osobom znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej. Z
okazji Świąt Bożego Narodzenia pomogliśmy 34 rodzinom, za co w ich imieniu składamy
staro- polskie Bóg zapłać.
7. Można także złożyć ofiarę do puszki znajdującej się pod chórem. Z akcji świecy wigilijnej do
Caritasu wpłaciliśmy 2010 zł, za każdą pomoc dziękujemy.
8. Rekolekcje dla dzieci ze względu na niską temperaturę w poniedziałek i wtorek odbędą się w
szkole 9,45 - 10,45 kl. 4-6 , 10,45 - 11,45 kl. 1-3, 11,45 - 12,45
kl. 7 i Gimnazjum, natomiast w środę w kościele.
9. W przyszłą Niedzielę tj.( 2 ndz. m -ca) taca przeznaczona jest na położenie
kostki na cmentarzu.
Program Rekolekcji

4 III do 7 III 2018 r

Poniedziałek Wtorek i Środa
godz. 8,30 - Msza św. z nauką ogólną
18,00 - Msza św. z nauką ogólną
19,30 - Msza św. zapraszamy młodzież uczącą się i pracującą
Podobny porządek będzie we wtorek i w środę, z tym że w środę na każdym spotkaniu będzie
Msza św. i możliwość spowiedzi świętej.
Spowiedź dorosłych w środę od godz. 8,15......... i od godz. 17,30........

10. Parafia św. Trójcy w Błoniu przy współpracy z naszą Parafią organizuje wyjazd do Lourdes w
terminie 5 - 19 lipca. Szczegóły zostały umieszczone w gablocie kościelnej.

