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Entuzjaści Ducha Świętego
Część druga - Dar Rozumu
ks. Michał Mendakiewicz
Rozważając tajemnicę Trójcy Świętej
oraz myśląc o poszczególnych Jej Osobach, większość z nas ma największy
„problem” z Duchem Świętym. Boga Ojca
poznajemy już od pierwszych kart Pisma
Świętego, historię i działalność Chrystusa znamy niemalże na pamięć, natomiast
o Trzeciej Osobie Trójcy zbyt wiele, jak
się zdaje, powiedzieć nie potrafimy. Nie
sposób w kilkunastu zdaniach streścić
wielkie dzieła teologiczne, ale w lepszym
zrozumieniu Jego działalności i misji
w Kościele z pewnością pomoże refleksja
nad darami Ducha Świętego, które każdy ochrzczony i bierzmowany posiada.
By móc w pełni cieszyć się ich owocami
w naszym życiu, niezbędna wręcz jest
podstawowa wiedza, która pomoże nam
zrozumieć jak i w jakim celu korzystać
z tak wielkich darów.
Dar Rozumu
Drugim w katechizmowej kolejności
darem jest dar rozumu. Bóg z niewysłowionej miłości wyszedł z inicjatywą
i dał się poznać ludziom. Człowiek korzystając tylko z własnego rozumu nie
jest w stanie Go „dosięgnąć”, „ogarnąć”,
ani tym bardziej nawiązać z Nim relację. Pierwszą barierą jest dystans dzielący stworzenie od Stwórcy i wynikająca
z niego ograniczoność ludzkiego poznania. Drugą przeszkodą są skutki grzechu pierworodnego. Dar rozumu jest
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to nadprzyrodzony dar umożliwiający
rozumienie świata wykraczające daleko
ponad poznanie zmysłowe. Daje nam
możliwość „widzenia rzeczy od środka”.
Dar rozumu potrzebny jest, aby odczytać wolę Bożą względem siebie, czyli to,
w jaki sposób żyć. Umożliwia też rozumienie słowa Bożego i przyjęcie Objawienia. Jest potrzebny, gdyż wiele prawd
wiary dotyczy treści, którym sprzeciwia
się ludzka natura i logika. Konkretny
wpływ tego daru mamy opisany w ewangelicznej scenie uczniów idących z Nieznajomym do Emaus (por. Łk 24, 1335). Wprowadzenie w sens wydarzeń
i słów Jezusa jest efektem działania właśnie daru rozumu. Ludzki umysł zostaje oświecony w odniesieniu do tego, co
w Piśmie wskazuje na Osobę i wyjaśnia
misję Mesjasza. Rozum nie widzi Boga,
ale trafnie odczytuje znaki wskazujące
kierunek poznania.
Dar rozumu można rozwijać poprzez pokorę, zaufanie Bogu, oddanie się Mu; panowanie nad zmysłami, gdyż Boga może
zobaczyć tylko ten, kto ma czyste serce
(„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” – Mt 5,8);
skupienie i ciszę, gdyż wtedy człowiek
otwiera swoje serce na głos mówiącego
Boga; proszenie o ten dar; dziękczynienie i uwielbianie Boga za światło, jakiego
udziela, za dary, którymi obdarza.

Śpiew jako uwielbienie i miłość
Rozmowa z dyrygentem Bytkowskiej
Scholi Ducha Świętego - Bogusławem
Kowalskim.
E. L. Rostańscy
Nasza parafialna Bytkowska Schola Ducha Świętego ma już znaczącą
historię. Jest stałym elementem liturgii podczas niedzielnych Mszy św.
o godz. 12.00 a także podczas każdych uroczystości i świąt kościelnych.
Jej wykonania utworów muzyki kościelnej zostały nagrane na płytach.
Prowadzi coroczne koncerty kolędowe, a w najbliższym czasie, jej śpiew
będzie nam towarzyszył także w czasie liturgii Triduum Paschalnego
i w Uroczystość Zmartwychwstania. W planach jest też nagranie płyty
z pieśniami pasyjnymi.
Rozmowa Redakcji Ducha Bytkowskiego
z Bogusławem Kowalskim - dyrygentem
Bytkowskiej Scholi Ducha Świętego i tenorem w Zespole Śpiewaków Miasta Katowice
Camerata Silesia.
Co to znaczy być dyrygentem Scholi?
Przede wszystkim odpowiedzialność za
grupę śpiewaków i opieka nad nią. Muzyczna strona opieki jest oczywista, natomiast ważne jest też, by znaleźć sposób,
żeby zachęcić, zmotywować, nie zamęczyć
próbami. To są trudne rzeczy, dlatego, że

większość osób w scholi to nie są muzycy.
Nie są przyzwyczajeni do pracy nad deta-
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i pośpiewać”. A to wymaga warunków
i czasu. Jakie warunki bytowe muszą być
na próbach? Macie co jeść i pić?
(śmiech) Nie ma czasu na przerwy w trakcie prób. Wykorzystujemy ten czas maksymalnie. Śpiewamy na próbach w salce
na probostwie. Nie ukrywam, że czekamy
z utęsknieniem na nowy Dom Parafialny
bo salka na probostwie bywa dla nas za
mała. Szczególnie, gdy są próby w większym składzie instrumentalnym, tak jak
do ostatniego koncertu kolędowego. Mając różne instrumenty po prostu się nie
mieścimy.

lami brzmienia. Podstawowa rzecz to właśnie opieka i zrozumienie ich trudności.
Co to znaczy być śpiewakiem Scholi?
Jak często się spotykacie?
Standardowo spotykamy się dwa razy
w tygodniu, przed niedzielną Mszą jest
próba półtorej godziny wcześniej. To nie
jest próba trwająca jakieś 15 minut, tylko
wysiłek i trud. W tygodniu mamy dwugodzinne próby. Jeżeli mamy nagrania, czy
wyjątkowe koncerty to bywają i dodatkowe próby.
Dwie godziny?
Bez ograniczeń... W dniu koncertu w tym
roku spotykaliśmy się na próbie o piętnastej i ćwiczyliśmy do godziny koncertu.
A koncert był o osiemnastej. Byli tacy,
którzy śpiewali w tym dniu też o dwunastej - także można powiedzieć, że spędzili
cały dzień w kościele.

Od czego zależy brzmienie Scholi w kościele, by słuchacze mieli to niezapomniane wrażenie? Czy nasz kościół
parafialny spełnia warunki dla śpiewu
chóralnego? Czy musi być specjalne nagłośnienie?
Wydaje się, że nasz kościół ma całkiem
dobrą akustykę, najczęściej jednak w czasie liturgii śpiewamy z takiego miejsca,
które nie jest najkorzystniejsze dla celów
akustycznych (lewa strona kościoła na
chórze – przyp. red.), dlatego tez wspomagamy się mikrofonami. Na brzmienie
śpiewu ma tez wpływ wiele innych czynników, o których większość z nas nie pomyśli np. wilgotność powietrza, czy liczba
osób w kościele.

To dosyć poważny obowiązek, jeżeli nie
jest się muzykiem.
Myślę, że czy jest się muzykiem, czy
nie, jest to poważny obowiązek. Wielu
z członków Scholi weszło w nowe etapy
życia, niektórzy wstąpili w związek małżeński, niektórym urodziły się dzieci. Powoduje to niełatwe wybory, czy poświęcić
czas rodzinie, czy Scholi. Mamy poczucie,
że jest to ważna, istotna służba dla parafii, ale kosztem czegoś - kosztem ważnych
rzeczy, kosztem własnego czasu. Niektóre
małżeństwa śpiewające w Scholi mają teraz dzieci i to nie jest łatwe, bo wiadomo,
ktoś się musi dziećmi zajmować.

Skąd czerpiecie pomysły na repertuar?
U nas tak to funkcjonuje, że mamy w Internecie pliki, w których członkowie
Scholi mogą wpisywać propozycje repertuaru. Sporo z wykonywanych przez nas
utworów to propozycje osób ze Scholi,
ale nie ukrywam, że mam też jakiś w tym
swój udział. W wyborze staram się tro-

To ważna informacja, bo może się wydawać, że bycie w Scholi to tylko „przyjść
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szeczkę dodać takiego repertuaru, który
funkcjonuje w salach koncertowych, ale
nie tylko. Kiedy przyszedłem do Scholi, posługiwaliśmy się głównie śpiewnikiem dominikańskim… tam są naprawdę wspaniałe rzeczy, wspaniałe pieśni,
opracowania, muzyka liturgiczna. To jest
świetne i z tego oczywiście dalej korzystamy. Natomiast zdarzają się też takie okazje, że można skorzystać z repertuaru już
naprawdę poważnego. (
Jakie jest Pańskie największe przeżycie
ze Scholą?
Myślę, ze wyjazd do Ziemi Świętej i śpiewanie w tych miejscach, gdzie Pan Jezus
się urodził, chodził, gdzie umarł i zmartwychwstał.

się zaczęło.. Chociaż nie spodziewałem
się, że się tak skończy, że przekaże mi
swoje kompetencje dyrygenta… (śmiech)
Kto może śpiewać w Scholi? Jakie warunki musi spełnić?
My śpiewamy w czterogłosie i większych
podziałach głosowych. Najważniejsza
jednak jest chęć do pracy. Oczywiście, że
trzeba mieć jakieś predyspozycje słuchowe. Jednak niewiele jest osób takich, które
by się to tego zdecydowanie nie nadawały.
Jeżeli ktoś oczywiście nie śpiewał wcale,
nigdzie, to trzeba będzie trochę czasu poświęcić, żeby się nauczyć posługiwać głosem. W kościele, na Mszy prawie wszyscy
śpiewają. Wydaje się, że jest to taka oczywista sprawa ale trzeba się czasami trochę
natrudzić. Są jednak osoby, które mogą
nie wiedzieć, że mają do tego predyspozycje i naprawdę sobie świetnie poradzą.
Najważniejsza jest wytrwałość. Bo nawet
jeżeli ktoś nie ma super talentu, głosu, ale
jest rzeczywiście zdeterminowany i mu na
tym zależy, to jest w stanie dużo osiągnąć.

A najtrudniejsze?
Najtrudniejsze to każda próba i wytrwałość w obowiązkach - żeby systematycznie przychodzić na próby i występy, nawet
jak się jest zmęczonym po całym dniu lub
kiedy są jakieś inne obowiązki. Nie można ulec zniechęceniu i myśleniu, że „jakoś
sobie poradzą beze mnie - inni przyjdą i zaśpiewają”. To powoduje, że schola
może przestać dobrze funkcjonować.
Niezbędna jest systematyczność ćwiczeń
i pełny skład śpiewaków przy wykonaniu.

Jak można się zgłosić do Scholi?
Najlepiej po jakieś Mszy, na której śpiewamy. Można podejść i się umówić,
albo w któryś czwartek przyjść na próbę
o 19.30. Serdecznie zapraszamy. Zachęcam, bo jak wspomniałem na początku
sporo osób w Scholi weszło w nowy etap
życia, ma inne plany i obowiązki, więc
potrzeba nam, wręcz brakuje osób, które
chciałyby zacząć śpiewać z nami.

Skąd Pana obecność w Scholi?
Byłem dość dawno temu na nabożeństwie
pierwszoczwartkowym, bodajże o 20.30.
Jak to w czwartek – jeszcze beze mnie Schola miała próbę. Wtedy przysiadła się
do mnie Agata (pani Agata Kontny (z.d.
Musioł) – wówczas pierwszy dyrygent
Scholi - przyp. red.). Po nabożeństwie
zapytała mnie, czy nie chciałbym z nimi
śpiewać. To był czas przedkolędowy i tak

Dziękujemy za rozmowę
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Do nieba z ojcem Pio
2018 – Rokiem Jubileuszowym Ojca Pio
Eugenia Rostańska
Dla czcicieli św. Ojca Pio z Pietrelciny rok 2018 jest wyjątkowy z racji
niezwykłych jubileuszy: setnej rocznicy otrzymania stygmatów i pięćdziesiątej rocznicy jego śmierci. Z tymi rocznicami wiąże się wiele wydarzeń i inicjatyw planowanych w tym roku na świecie i w Polsce.

O

rganizatorem obchodów roku jubileuszowego w naszym kraju jest
Zakon Braci Mniejszych Prowincji Krakowskiej.

Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie Pielgrzymka Narodowa do Ojca Pio,
planowana w październiku bieżącego roku.
Jej program otwiera 10 października audiencja z Ojcem Świętym Franciszkiem
przed Bazyliką św. Piotra na Watykanie.
12 i 13 października nabożeństwa oraz
uroczystości pielgrzymkowe odbędą się
w San Giovanni Rotondo. Szczegóły organizacyjne dostępne są na stronie internetowej: www.doojcapio.pl

Już od stycznia realizowany jest program
obchodów, w tym kampania społeczna
„niestygmatycy.pl”. Zaś w ramach akcji
społecznej „nie planowałem bezdomności”, przewidziany jest na 14 kwietnia
Dzień Ludzi Bezdomnych.
W dniach 16 -17 czerwca, w Krakowie Łagiewnikach odbędzie się, przy współudziale ks. kardynała Stanisława Dziwisza, XVI czuwanie z Ojcem Pio, pod
hasłem Stygmaty św. Ojca Pio. Rejestracja i informacja szczegółowa na stronie:
www.czuwaniezojcempio2018.evenea.pl

W listopadzie m.in. wskazane jest zaangażowanie grup modlitwy Ojca Pio za dusze
czyśćcowe, zaś zakończenie roku jubileuszowego planowane jest 8 grudnia, w dniu uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Jako czciciele św. Ojca Pio, z uznaniem świętości jego życia i dobrodziejstwa jego dzieł,
z błogosławieństwem naszych parafialnych
relikwii tego Świętego, wdzięczni jesteśmy za
wszystkie Jego wstawiennictwa ku dobremu
Bogu i zachęty do ufności w Boże miłosierdzie. Rok Jubileuszowy jest więc szczególną
okazją do wyrażenia naszej wdzięczności.

We wrześniu, uroczystości przenoszą
się na Jasna Górę (20-23 września. Jubileuszowy Kongres Grup Modlitwy Ojca
Pio) i do Gdańska, gdzie 28-29 września odbędzie się II Kongres Świętego
Ojca Pio.
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Ścieżki Kalwaryjskie
i Droga Krzyżowa
10.03.2018 r. - parafialna pielgrzymka
do Piekar Śląskich
Lechosław Rostański
Od kilku lat w okresie Wielkiego Postu parafia nasza pielgrzymuje do Piekar. W czasie tej pielgrzymki wędrujemy po piekarskim wzgórzu odprawiając nabożeństwo
Drogi Krzyżowej czy też, rzadziej - ścieżek kalwaryjskich. Stacje drogi krzyżowej
odnajdziemy w każdym kościele, kaplice
kalwaryjskie spotkamy znacznie rzadziej,
w Polsce zaledwie w 26 miejscach. Najbardziej znana jest oczywiście Kalwaria
Zebrzydowska. Czym są, skąd się u nas
wzięły ścieżki kalwaryjskie?

podróż była niedostępna. Chcieli im
stworzyć namiastkę ojczyzny Pana Jezusa. W średniowieczu, gdy Grób Pański był
niedostępny, zaczęły powstawać w Europie zespoły budowli mających wyobrażać
miejsca Męki Pańskiej. Pierwsza kalwaria
powstała w 1420 roku w Hiszpanii, potem
następne w Niemczech i Francji. Pielgrzymowano do nich jak do Ziemi Świętej.
I uzyskiwano takie same odpusty. Idea
kalwaryjska rozkwitła w epoce baroku,
wraz z reformą trydencką.
Najstarsza (i największa) kalwaria w Polsce została zbudowana w XVII w. w miejscowości znanej dziś jako Kalwaria Zebrzydowska. Później powstawały następne
a nasza, piekarska pod koniec XIX wieku.
Współcześnie, dla nas, ścieżki kalwaryjskie są okazją pogłębionej refleksji Męki
Pańskiej, poszerzającej doświadczenia
Drogi Krzyżowej i wzbogacającej je o rozważania wydarzeń poprzedzających mękę.
Możemy również, jak pielgrzymi w dawnych czasach, uzyskać przypisane im odpusty.

Kalwaria to zespół kościołów lub kaplic
symbolizujących miejsca Męki Pańskiej.
Wznoszono je zwykle na wzgórzach, by
przypominały okolice Jerozolimy. Miały różną liczbę kaplic, różną formę, ale
wszystkie łączyła jedna idea – rozważania
tajemnicy zbawienia. Ścieżki kalwaryjskie
upamiętniają więcej miejsc związanych
z Pasją niż droga krzyżowa bo obejmują
czas od Ostatniej Wieczerzy. Są tam takie
miejsca jak pałac Kajfasza, Święte Schody,
Ogród Oliwny i inne.
Idea budowy kalwarii zrodziła się z tęsknoty za Ziemią Świętą. Ci, którzy je wznosili, chcieli ją przybliżyć tym, dla których

Dla pielgrzymów na ostatniej stronie załączamy mapkę Piekarskiej Kalwarii.
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INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 05.03.2018
7.00 Za ++ rodziców Irenę i Stanisława, dziadków, pokrewieństwo, Jadwigę i Erharda,
dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za + męża, ojca, dziadka, pradziadka Romana Kurek, ++ teściów Anastazję
i Jana, rodziców Rozalię, Katarzynę, Wojciecha Kobylarz, babcie, dziadków,
ks. Bolesława, pokrewieństwo z obu stron.
8.00 Za + Zygmunta Wiatr.
18.00 Za + męża i ojca Andrzeja Koniecznego w 1. rocznicę śmierci – ofiara od żony
i synów z rodzinami.
WTOREK 06.03.2018
7.00 Za ++ rodziców Eleonorę i Edmunda Kozieł, teściów Gertrudę i Adolfa Szynawa.
7.00 Za Parafian.
8.00 Do Opatrz. Bożej z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie,
błog. Boże w intencji Piotra z okazji 65. rocznicy urodzin oraz o zdrowie i błog.
dla całej rodziny.
18.00 Za ++ brata Ryszarda w kolejną rocznicę śmierci, brata Andrzeja, rodziców,
teściów, pokrewieństwo z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.
ŚRODA 07.03.2018
7.00 Za + Reginę Wilk.
8.00 Za ++ rodziców Grażynę i Roberta Marzec, ++ z rodzin: Marzec, Kotas,
Markowski, Dykta, Cichowski, Nowak, + ks. Waldemara Szlachetkę, dusze
w czyśćcu cierpiące.
8.00 Za + Henryka Lata – ofiara od lokatorów z ul. Bohaterów Westerplatte 6.
18.00 Do Opatrz. Bożej przez wstaw. NMP i św. Krzysztofa z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalszą opiekę, błog., zdrowie i dary Ducha Świętego w intencji
Krzysztofa z okazji 25. rocz. urodzin.
CZWARTEK 08.03.2018
7.00 Za + mamę Eleonorę Barczyk w 2. rocznicę śmierci.
8.00 Za + męża Andrzeja Piotrowskiego w rocznicę śmierci.
8.00 Za + Henryka Lata – ofiara od kuzynek.
17.00 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
18.00 Za ++ Janinę i Zygmunta Piłacik w kolejną rocznicę śmierci.
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INTENCJE MSZALNE
PIĄTEK 09.03.2018
7.00 Za + Józefa Paryła – ofiara od Barbary i Kamila Ryż.
7.00 Za ++ zalecanych.
8.00 Za + Irenę Grzesiok – ofiara od koleżanek.
8.00 Za + siostrę Ewę Kacała, ++ rodziców Helenę i Stanisława Bartodziej.
17.00 DROGA KRZYŻOWA
18.00 W intencji młodzieży przyjmującej sakrament Bierzmowania i ich rodzin.
18.00 Za ++ Elżbietę Ćwieląg, Elżbietę Dragon, Stefana Ciesińskiego.
SOBOTA 10.03.2018
7.00 Do Opatrz. Bożej przez wstaw. św. Józefa z podz. za odebrane łaski, z prośbą
o dalszą opiekę i zdrowie w intencji Józefa Sloska z okazji 65. rocznicy urodzin
oraz o błog. dla całej rodziny.
8.00 Za ++ rodziców Helenę i Leona Matyja, ++ z rodzin Matyja, Kupczak, Kokot, Nibisz.
10.00 Msza św. i nabożeństwo ku czci MB Fatimskiej. - Za ++ męża Zygmunta Szober
w 1. rocznicę śmierci, jego rodziców.
18.00 Za ++ Jadwigę i Andrzeja Martynus.
NIEDZIELA 11.03.2018 - 4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - LAETARE
7.00 Za ++ rodziców chrzestnych Zofię i Konstantego i ich rodziców.
9.00 Za ++ męża Bogdana Jabłońskiego w 15. rocznicę śmierci, rodziców Celinę
i Szczepana Góreckich, teściów Stanisławę i Stanisława Jabłońskich, braci Józefa
i Jana Góreckich.
10.30 Do Opatrz. Bożej za wstaw. św. Józefa z podziękowaniem za 50. lat życia, z prośbą
o dalszą opiekę i zdrowie dla Ryszarda z okazji urodzin.
12.00 Za Parafian.
12.00 Za + Iwonę Mindak z domu Ziętek w 15. rocznicę śmierci, ++ Monikę Mindak,
rodziców Stanisławę i Juliana Bronisz, teścia Józefa Ziętek oraz pokrewieństwo
z obu stron.
15.00 Msza św. chrzcielna.
16.15 GORZKIE ŻALE
17.00 Za + męża Jerzego Klobutowskiego, rodziców, teściów, pokrewieństwo z obu
stron, swata Zygmunta, dusze w czyśćcu cierpiące.
20.00 Za + Adama Dratwa – ofiara od kolegów z pracy.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
4 MARCA 2018
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Przeżywamy czas Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i odnowy wewnętrznej. Jest to święty czas, który wzywa nas do oderwania
się od rzeczy ziemskich, a kieruje nasz wzrok ku rzeczom Boskim nadprzyrodzonym.
•
Witamy w naszej wspólnocie ks. Marcina Sochę, który w dzisiejszą niedzielę
głosi u nas kazania, co jest przygotowaniem na wizytację kanoniczną, która
odbędzie się w naszej parafii w nadchodzącym tygodniu.
•
Dziś – o godz. 16.15 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
•
We wtorek – 06.03 o godz. 19.00 – spotkanie Akcji Katolickiej.
•
W piątek o 17.00 – Droga Krzyżowa.
•
Przez cały Wielki Post w każdy piątek odprawiamy msze św. za zmarłych zalecanych. Wypominki (zalecki) za zmarłych można składać w kancelarii lub
zakrystii.
•
Przypominamy, że niedzielne Msze św. o 9.00 i o 12.00 można oglądać za pośrednictwem naszej strony Internetowej www.parafia.bytkow.pl
•
W naszym dekanacie trwa już wizytacja kanoniczna. W naszej parafii wizytację
biskupa będziemy przeżywać w dniach od 9 do 11 marca.
•
Uroczyste rozpoczęcie wizytacji będzie miało miejsce w piątek (9.03), podczas
mszy św. o godz. 18.00. Wtedy też Ks. Biskup udzieli sakramentu bierzmowania
młodzieży naszej parafii.
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W ramach wizytacji odbędzie się także spotkanie Ks. Biskupa z wszystkimi
grupami i wspólnotami, działającymi przy parafii. Na to spotkanie zapraszamy
w piątek – 9.03 – o godz. 16.00 do kościoła.
•
W sobotę o godz. 10.00 – nabożeństwo i msza św. ku czci MB Fatimskiej.
•
W najbliższą sobotę – 10.03 – zapraszamy również do udziału w naszej dorocznej wielkopostnej parafialnej pielgrzymce do Piekar. Pielgrzymkę rozpoczniemy mszą św. w bazylice o godz. 15.00, następnie po przerwie odprawimy
nabożeństwo przy stacjach na Kalwarii piekarskiej.
•
W przyszłą niedzielę – 11.03 – po mszy św. o godz. 10.30 Ks. Biskup udzieli specjalnego błogosławieństwa dzieciom oraz ich rodzicom, zaś sam będzie
przewodniczył mszy św. o godz. 12.00.
•
Nasze, parafialne rekolekcje wielkopostne odbędą się w tym roku w dniach od
18 do 21 marca. W czasie rekolekcji też – we wtorek 20.03 – chcemy odprawić
nabożeństwo Drogi Krzyżowej na ulicach naszej dzielnicy i parafii.
•
W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na budowę domu parafialnego.
•
Księga Trzeźwości, do której można się wpisać, dostępna jest w Kaplicy Miłosierdzia (kaplicy dla dzieci).
•
Już dzisiaj pragniemy zaprosić na pierwszy wieczór uwielbienia, który chcemy
zorganizować w naszej parafii w sobotę – 24 marca. Wtedy też poprzez adorację, słowo Boże, modlitwę spontaniczną i śpiew pragniemy wejść w przeżywanie Wielkiego Tygodnia. Więcej informacji – za tydzień.
•
Przy tylnym wyjściu z kościoła można już od dziś zakupić paschaliki, czyli
wielkanocne świece Caritas.
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