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1. Nabożeństwo Gorzkich Żali z Wystawienie Najświętszego Sakramentu,
kazaniem pasyjnym i ucałowaniem relikwii Krzyża Świętego o godz. 16.00.
Ofiary złożone w czasie Gorzkich Żali zostaną przeznaczone na kwiaty oraz
wystrój Ciemnicy i Bożego Grobu.
2. Trwają zapisy na Ekstremalną Drogę Krzyżową, która odbędzie się 23 marca.
Stąd odbędzie się spotkanie dzisiaj, 11 marca o godz. 18.00 w naszym
kościele na temat idei i standardów tej indywidualnej formy duchowości.
3. Drogę Krzyżową odprawiamy: w środę po Mszy św. o godz.8.00, w piątek - 16
marca - nie będzie Drogi Krzyżowej o godz. 16.30, a po zakończeniu Mszy św.
Droga Krzyżowa przejdzie ulicami miasta w dniu ocalenia go przez MBM –
serdecznie zapraszamy!
4. We czwartek – 15 marca - po nabożeństwie odbędzie się spotkanie
odpowiedzialnych za Róże różańcowe z opiekunem o. Krzysztofem.
5. W sobotę – 17 marca o godz. 17.00 – rozpoczynamy Wielkopostne
rekolekcje parafialne. Poprowadzi je Ks. Zdzisław Sawka – salentyn z
Dębowca. Prosimy Was wszystkich o modlitwę i udział w naukach
rekolekcyjnych, aby dobrze przygotować się do świąt Zmartwychwstania
Pańskiego.
6. Ofiary z przyszłej niedzielę – 18 marca – będą przeznaczone jako
wynagrodzenie za rekolekcje dla ks. Zdzisława. Za tydzień zapraszamy na
Koncert Wielkopostny TRISTIA o godz. 18.00 w naszym kościele – szczegóły
na plakacie.
7. W zakrystii są świece – paschaliki po 7zł i baranki wielkanocne po 5zł.
Dochód z ich
sprzedaży Caritas przemyska przeznaczy na pomoc
potrzebującym.
8. Przy ołtarzu bocznym – św. Antoniego jest wystawiony kosz na dary dla
potrzebujących. Bardzo prosimy składać tam trwałą żywność i środki
czystości!
9. Ulotki o możliwości przekazanie 1% z podatku na dzieła charytatywne przy
naszej parafii i renowację kaplicy Oświęcimów, znajdują się pod chórem.
10.Ogłoszenia spoza parafii: Sanktuarium św. Michała Archanioła w Miejscu
Piastowym zaprasza na rekolekcje dla nauczycieli i pracowników administracji
w dniach od 22 do 24 marca. Poprowadzi je ks. prof. Maciej Bała z Warszawy;
Na Misterium Męki Pańskiej na Dróżkach Kalwaryjskich zaprasza Kalwaria
Pacławska. Szczegółowe informacje znajdują się na plakatach.
11. W ubiegłym tygodniu odeszła do Pana nasz parafianka ŚP. ZOFIA SZMYD
z ul. Balkonowej. Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu…………….………

