Ogłoszenia parafialne
I Niedziela Wielkiego Postu
20 lutego 2021
Ogłoszenia Parafialne - 21.02.2021 r.
1.Msze św. w Niedzielę 21.02. br. zostaną odprawione o g. 9.00, 11.00, 16.00.
W Dni Powszednie o g. 17.00 – oprócz Wtorku i Czwartku o g. 9.00.
2. Przez okres Wielkiego Postu we wszystkie Piątki jest. odprawiana Droga Krzyżowa:
- o 16.00 – dla dzieci, młodzieży i młodzieży do Bierzmowania,
- o 17.00 – dla wszystkich Parafian - po Drodze Krzyżowej – kazanie pasyjne i
msza św.
- Dzieci w każdy Piątek otrzymują obrazki o tematyce wielkopostnej.
3. We wszystkie Niedziele Wielkiego Postu – 15 min. przed każdą mszą św. śpiewamy
GORZKE ŻALE (1 cz.). W każdą Niedzielę będą się przesuwały części Gorzkich Żali.
4.W przyszłą Niedzielę zgodnie z wezwaniem Księży biskupów do odpowiedzialności za misyjne
dzieło Kościoła – złożymy wychodząc z Kościoła swoją dobrowolną ofiarę do puszki na misje św.
-(szczególnie na te tereny gdzie pracują polscy Misjonarze).
5.Burmistrz Miasta Wł-wa serdecznie zaprasza Mieszkańców Karwi na spotkanie w dniu 2 marca
21 r. o g. 17.30 w trybie zdalnym za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams.
6.W Sobotę 27,02, - na g. 15.00 zapraszam na spotkanie do Kościoła młodzież do bierzmowania.
Obecność obowiązkowa.
7. Wychodząc z Kościoła – do nabycia prasa katolicka – „Gość Niedzielny”, ”Mały Gość..”.
„Miłujcie się..”.

INFORMACJE
Redakcji Audycji Katolickich TVP
dotyczące Rekolekcji wielkopostnych w TVP3

Redakcja Audycji Katolickich wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wiernych, przygotowuje
cykl spotkań rekolekcyjnych wielkopostnych dla trzech grup: dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Rekolekcje emitowane będą w TVP3 w następujących terminach i porach.

Rekolekcje dla dzieci 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 9:30, TVP3

Rekolekcje dla młodzieży 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 12:30, TVP3

Rekolekcje dla dorosłych 26-28 marca (piątek-niedziela), godz. 20:30, TVP3

Rekolekcje wielkopostne to szczególny czas, który pozwala lepiej i głębiej przygotować się do
świąt Zmartwychwstania Pańskiego. To właśnie podczas rekolekcji zgłębiamy mękę Chrystusa i
uświadamiamy sobie prawdy, o których na co dzień często zapominamy, żyjąc w zamknięciu i
codziennych trudnościach. Dzisiejszy świat staje się coraz bardziej obojętny i nieczuły na biedę,
samotność i krzywdę innych. Człowiek zatroskany, człowiek znękany, samotny, często odpowiedź
na dręczące go pytania, otrzymuje właśnie podczas rekolekcji. Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie
Chrystusa dają nadzieję współczesnemu człowiekowi. Wychodząc naprzeciw wielkiemu
zapotrzebowaniu na Słowo Boże, Redakcja katolicka przygotowuje cykl trzech spotkań
rekolekcyjnych, które poprowadzi ks. Wojciech Węgrzyniak.

Każda seria rekolekcji (dzieci, dorośli, młodzież) odbędzie się w cyklu 3 odcinków, każdy o czasie
23 minut.
Ks. Maciej Makuła SD
Kierownik Redakcji Audycji Katolickich TVP
Karwia , dnia 20.02.2021 r.

