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1. Dziś IV Niedziela Wielkiego Postu. Zachęcamy do podjęcia i wytrwania
w zalecanych przez Kościół pobożnych praktykach postu, modlitwy i
jałmużny oraz do powstrzymania się w tym okresie od uczestniczenia w
zabawach.
2. Pomocą w zachowaniu praktyk wielkopostnych są Nabożeństwa Pasyjne.
Zapraszamy na Gorzkie Żale z Nauką Pasyjną w każdą niedzielę o godz. 15 00
oraz na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w niedzielę po Sumie około godz. 1315
i w każdy piątek o godz. 9 30 dla dorosłych, 1600 dla dzieci i młodzieży, a także
o godz. 1730 również dla dorosłych. Dziękujemy za ofiary składane na tacę
w czasie Gorzkich Żali. Jak zawsze przeznaczamy je na dekorację Ciemnicy
i Grobu Pańskiego. Dziękujemy Kołu Żywego Różańca ze Strzelcewa za ofiarę
w wysokości 180 zł. i Kołu Żywego Różańca z Zielkowic I za ofiarę w
wysokości 150 zł na kwiaty do Grobu Pańskiego.
3. Dzieci z klas III Szkoły Podstawowej razem z rodzicami zapraszamy na
Mszę św. i spotkanie przygotowujące do I Komunii św. dziś o godz. 1600.
4. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 będą mieli możliwość uczestniczenia
w Rekolekcjach Wielkopostnych w najbliższym tygodniu w poniedziałek,
wtorek i środę o godz. 900 i 1100. Rekolekcje poprowadzi Ks. Hubert
Wiśniewski – proboszcz parafii Chruślin. Prosimy rodziców i nauczycieli o
pomoc i opiekę nad dziećmi w czasie tych spotkań.
Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 będzie miała swoje
Rekolekcje Wielkopostne przygotowane pod kierownictwem Ks. prefekta
Sebastiana Antosika w tym tygodniu w środę, czwartek i piątek. Prosimy
nauczycieli o opiekę nad uczniami w czasie spotkań w szkole, a szczególnie
trzeci dniu, w czasie udziału w Sakramencie Pokuty i Eucharystii w Bazylice
Katedralnej.
5. Wielkopostne Rekolekcje dla wiernych Parafii Katedralnej rozpoczną się
w najbliższą Niedzielę 18 marca i potrwają do środy 21 marca. Poprowadzi je
Ks. Marek Kania  proboszcz parafii Żelechlinek. Szczegółowe informacje
podamy w następną Niedzielę, ale już dziś zachęcamy do zorganizowania
sobie
możliwości
uczestniczenia
w
tym
koniecznym
duchowym
przygotowaniu do Świąt Wielkanocnych.
6. Dziękujemy za ofiary złożone dziś – w II Niedzielę miesiąca na tacę – które
jak zawsze są przeznaczone na inwestycje w naszej parafii.
7.
Przypominamy,
że
jest
organizowany
wyjazd
wakacyjny
w Bieszczady (Ustrzyki Górne) dla dzieci w wieku 815 lat, w dniach
18 lipca br. Zapisy u Ks. Bogdana lub s. Justyny.
8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej oraz do skorzystania z oferty
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Urzecza, którzy przygotowali
ozdoby wielkanocne. Zebrane ofiary będą przeznaczone na dalszą
rehabilitację uczestników tych warsztatów.

9. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych: +Śp. Barbarę Kubiak i +Śp.
Jana Pioruna. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

