Na zakończenie parafialnych rekolekcji wielkopostnych
przeżywać będziemy nabożeństwo
Drogi Krzyżowej w piątek 7 kwietnia
po Mszy św. odprawianej o godz. 18.

Przejdziemy z krzyżem trasą między blokami Osiedla
Południe, by w ten sposób podkreślić obecność Jezusa
Cierpiącego w naszej codzienności i sąsiedztwie.
Zapraszamy wszystkie rodziny i każdą chętną osobę
do przygotowania intencji modlitewnych na tę Drogę
Krzyżową przez dokończenie zdania na dołączonej do
Listu kartce:

Podczas Drogi Krzyżowej chcę pomodlić się za moich
sąsiadów prosząc dla nich o ……………………...................……

Kartki prosimy przynieść do kościoła w czasie rekolekcji
wielkopostnych.
Podczas Drogi Krzyżowej będą one rozdzielone na
poszczególne stacje. Przedstawiciele spośród sześciu
rejonów będą prowadzić rozważania i modlić się
szczególnie za sąsiadów.
Zapraszamy do udziału w tej wspólnej modlitwie budującej
braterskie relacje w naszej wspólnocie parafialnej.
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
2-7 kwietnia 2017
Niedziela 2 kwietnia:
Msze św.: 7, 9, 10.30, 12 i 18
Poniedziałek, wtorek i środa – rekolekcje szkolne:
g. 8.30 – dzieci klas od IV do VI
g. 10 – młodzież gimnazjum
g. 12 - dzieci klas od „0” do III (w szkole nr 5)
g. 16 - młodzież ponadgimnazjalna
=====================
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek –
rekolekcje dla dorosłych:
g. 11 i 18 - Msza św. z nauką
================== ++++++++++++++++++++++ ===============

Piątek na zakończenie rekolekcji
po wieczornej Mszy św. Parafialna
Droga Krzyżowa po terenie parafii.

Droga Krzyżowa - 7 kwietnia

2017r.

Pragniemy jako wspólnota parafialna doświadczyć
wartości wzajemnej modlitwy za sąsiadów – ludzi, którzy
żyją wokół nas i są dla nas ważni, choć często tego nie
dostrzegamy.
UZASADNIENIE:
1.

Sytuacja (tacy jesteśmy):

Zwykle modlimy się za swoich
najbliższych z rodziny. Mało interesujemy
się życiem naszych sąsiadów i znajomych,
którzy też potrzebują modlitwy.
2.

Ideał (ale Pan wzywa nas do):

„Jedni drugich brzemiona noście” (List do Galatów 6,2a).
Pan Bóg pragnie, abyśmy wspierali się także przez modlitwę
za siebie nawzajem.
3.

Przemiana (dlatego chcemy przyjąć następującą postawę):

Pragniemy pomóc Parafianom w docenieniu wartości i siły
wzajemnej modlitwy przez zaproszenie do sformułowania
intencji modlitw za sąsiadów na nabożeństwo rekolekcyjnej
Drogi Krzyżowej.
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