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Kalendarz liturgiczny:
poniedziałek wsp. św. Agaty,dziewicy i męczennicy,
wtorek - wsp. św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy,
sobota - wsp. św. Scholastyki,dziewicy.
Jutro wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Błogosławieństwo chleba i wody
po każdej Mszy św.
W sobotę o g.18.00 Msza św. w intencji wypominanych w wypominkach rocznych.
W niedzielę liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes. To także Światowy Dzień
Chorych. Od g.8.30 spowiedź dla chorych. O g.9.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu
namaszczenia chorych.
Za tydzień Niedziela Zapustna, którą corocznie przeżywamy jako Niedzielę
Eucharystyczną z adoracją Najświętszego Sakramentu w godzinach między Mszami św.
Porządek Adoracji:
po Mszy św. o g.7.00 - Róże Różańcowe niewiast
po Mszy św. o g.9.00- młodzież i grupa oazowa
od g.11.45 do 12.30 - mężczyźni ze Świątnik
od g.12.30 do 13.15 - mężczyźni z Podlesia
od g.13.15 do 14.00 - mężczyźni z Poręby
od g.14.00 - dzieci, służba liturgiczna ,schola
od g.15.00 - Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Zapraszamy także do zaangażowania się w śpiew podczas Triduum Paschalnego i świąt
Wielkiej Nocy w naszej Parafii. Próby odbywają sie we wtorki od g.20.00 w salce przy
plebanii.
W dniach od 22 - 25 lutego nasza Parafia organizuje wyjazd na zimowe rekolekcje do
Rzepisk. Koszt 200 zł. Serdecznie zachęcamy do udziału- mamy 30 miejsc. Zapisy w zakrystii.
Przymiarka strojów komunijnych odbędzie sie 9 II - chłopcy g.18.15, dziewczynki
g.18.40 w salce przy plebanii. Poza tym terminem, można tego dokonać w zakładzie od
poniedziałku do piątku w g.8.00 - 15.00.
Intencje pogrzebowe:
poniedziałek g.7.00 + Janina Wałach
wtorek g.7.00 + Janina Wałach
środa g.7.00 + Janina Wałach
czwartek g.7.00 + Janina Wałach
piątek g.7.00 + Danuta Jędo
sobota g.7.00 + Danuta Jędo

Stworzone przez www.blizejparafii.pl
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