Bracia i Siostry!
Droga Wspólnoto parafialna!
Wszystkich ludzi żyjących w czasach Chrystusa
można podzielić na trzy grupy: pierwsi to Ci,
którzy widzieli i słyszeli Jezusa i uwierzyli w
Niego i Jemu. Druga grupa to Ci, którzy widzieli i słyszeli Jezusa i nie uwierzyli w Niego,
ani nie uwierzyli Jemu. Trzecia grupa ludzi to
Ci, którzy nie widzieli i nie słyszeli Jezusa, ale
gdy się o Nim dowiedzieli, to uwierzyli w Niego i uwierzyli Jemu. Uwierzyli w Jezusa na
słowo innych. W konsekwencji zmienili swoje
życie i byli szczęśliwi, mimo iż życie nie pozbawiło ich trosk i krzyży. Czas Wielkiego
Postu jest dla nas szczególnym czasem, aby
zacząć od nowa - od nowa budować własne
życie na wartościach, które mimo trudów codzienności czynią szczęśliwym! Tak więc stawiam pytanie, na które indywidualnie trzeba
odpowiedzieć: Na ile wierzę w Jezusa, na ile
wierzę Jemu - tak, że zmienia to moje życie i
czyni mnie szczęśliwym? Nie widziałem i nie
słyszałem Jezusa tak, jak Jemu współcześni ale należę do grupy tych ludzi, którzy uwierzyli
w Niego i Jemu ze względu na słowo innych, ze
względu na Jego świadków. Na ile wypowiadane przeze mnie „WIERZĘ” zmienia moje
życie, moje myślenie, moje decyzje, moją codzienność?
Zapraszam Cię Drogi Bracie i Droga Siostro,
do udziału w rekolekcjach wielkopostnych - to
szczególny czas tylko dla Ciebie i dla Boga - w
Twojej osobistej z Nim relacji. Propozycja
rekolekcyjnych spotkań i nabożeństw ma w tym
pomóc. Ten biuletyn jest TYLKO INFORMACJĄ dla Ciebie, głosem zapraszającym do
jeszcze głębszej wiary, świadomej wiary, żywej
wiary, radosnej wiary. To jest zaproszenie do
budowania szczęśliwego życia, opartego na
wartościach, opartego na Bogu! Człowiek
mądry i dobrze poinformowany wie, co z tym
zrobić …
Wszystkim życzymy błogosławionego czasu
nawracania się i wzrastania w wierze! Szczęść
Boże!
Wasi duszpasterze:
Ks. Arkadiusz Krziżok - proboszcz
wraz księżmi wikariuszami:
ks. Tomaszem Gospodarykiem
i ks. Norbertem Graczykiem
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Tak, jak człowiek chcąc rozwijać
się intelektualnie musi cały czas
pogłębiać swoją wiedzę, tak też
chcąc wzrastać duchowo musi
nieustannie - obok wielu innych
spraw - pogłębiać swoją wiedzę
religijną.

KATECHEZA
DLA
DOROSŁYCH jest szczególnie aktualna
w czasach dzisiejszych, gdzie zalew
informacji nie zawsze zgodnych
z prawdą Bożą - a czasem wręcz
niszczących tę prawdę, może powodować w naszym wnętrzu wiele
niepotrzebnego zamętu. Przez
udział w Katechezie dla Dorosłych
czujemy się bardziej związani z
naszą wspólnotą parafialną uczestnicząc bardziej świadomie w jej życiu
religijnym. Przede wszystkim jednak
zyskujemy świadomość wiary i
spraw związanych z życiem według
zasad wiary, a to daje nam siłę do
odpierania wszelkich manipulacji w
tej dziedzinie. Wychodząc naprzeciw tym wszystkim, czującym pewien niedosyt wiedzy religijnej a chcącym na niej budować dojrzalszą wiarę, pragniemy zaproponować
taką właśnie systematyczną katechezę. Zapraszamy w każdą nie-

dzielę na 10 minut katechezy
po Mszy św. o godz. 9.30.

KRĄG BIBLIJNY to grupa ludzi,
którzy przez poznawanie Pisma Świętego, pragną poznawać zawartą w Nim
prawdę o Bogu i człowieku. Istotą
kręgu biblijnego jest czytanie i rozważanie Słowa Bożego, poznawanie
historii zbawienia i rozpoznawanie
działania Boga w dziejach człowieka.
To poznanie woli Bożej zawartej w
Piśmie Świętym, ma na celu konkretne odniesienie do mojego życia. Chcę
żyć tak jak oczekuje ode mnie Bóg.
Poznaję Jego wolę i spełniam ją w
moim życiu.

Spotkania kręgu biblijnego w
naszej parafii odbywają się w
każdy CZWARTEK o godz.
19.00 w domu parafialnym przy
Pl. Bpa Nankiera 16a. Serdecznie zapraszamy do wspólnotowego pogłębiania refleksji nad
Słowem Bożym.
KAZANIA REKOLEKCYJNE
dla dorosłych, dla młodzieży i
dla dzieci, w niedziele Wielkiego
Postu będą głosić zaproszeni
kapłani: Ks. Adam Łuźniak Rektor Seminarium Duchownego we Wrocławiu, Ks. Leszek
Woźny - Proboszcz w Lubiążu,
ks. Grzegorz Tabaka - Duszpasterz Akademicki.

WTORKI Z ŻYCIEM KONSEKROWANYM
Obecny rok duszpasterski został ogłoszony przez papieża Franciszka,
rokiem życia konsekrowanego. Chcemy modlić się za siostry i braci zakonnych, oraz osoby świeckie żyjące według rad ewangelicznych. Pragniemy wypraszać nowe, święte i liczne powołania do życia zakonnego.
Aby tak mogło się stać - będziemy spotykać się z Siostrami mieszkającymi i pracującymi na terenie naszej parafii, poznając charyzmat ich
zgromadzenia, wsłuchując się w świadectwa o ich powołaniu. Wszystkie
sprawy Kościoła powszechnego i Wrocławskiego będziemy powierzać
Maryi Wspomożycielce i Opiekunce Wrocławia - dlatego we wtorki.

Nasze spotkania rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00 a zakończymy Apelem Maryjnym. Przyjdź i włącz się w modlitwę!

dla MŁODZIEŻY:
+ MSZA ŚW. z kazaniem rekol.:
NIEDZIELA godz. 16.00
+ DROGA KRZYŻOWA:
PIATEK godz. 19.00
- klasztor sióstr urszulanek
NAUKA REKOLEKCYJNA

dla DOROSŁYCH:
+ MSZA ŚW. z kazaniem rekolekcyjnym:
NIEDZIELA
godz. 7.30, 9.30, 12.30, 18.00
+ DROGA KRZYŻOWA:
PIATEK - godz. 18.30
+ KATECHEZA w 10 minut
NIEDZIELA po Mszy o godz. 9.30

spotkania rekolekcyjne
godz. 16.00 - Msza św.
godz. 16.45 - konferencja
28. lutego - sobota
- dla MAŁŻONKÓW

7. marca - sobota
- dla CHORYCH, niepełnosprawnych, starszych, przeżywających różne trudności. Zostanie
udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych

Robert Friedrich LITZA
9. marca - Poniedziałek
10. marca - Wtorek
godz. 19.00
KONCERT zespołu 2 Tm 2,3
11. marca - Środa
godz. 20.00

dla DZIECI:
+ MSZA ŚW. z kazaniem rekol.:
NIEDZIELA godz. 11.00
+ DROGA KRZYŻOWA:
PIATEK godz. 17.30

ADORACJA

Najśw. Sakramentu

5 marca - CZWARTEK
godz. 16.45 - 18.00

KRĄG BIBLIJNY
CZWARTEK godz. 19.00

w domu parafialnym

PASJA - inscenizacja teatralna

14. marca - sobota

28 marca - SOBOTA
godz. 19.00 - kościół

- dla RODZICÓW DZIECI i MŁODZIEŻY, oraz
RODZICÓW CHRZESTNYCH

WTORKI

21. marca - sobota

z życiem konsekrowanym

- dla WSPOLNOT parafialnych (Żywy Różaniec, Krew Chrystusa, Caritas, Chór, Rada Duszpasterska, KSM, Schola, Ministranci i Lektorzy,
Margaretki, i inne)
28. marca - sobota

- nabożeństwo pokutne i spowiedź

WTOREK - godz. 18.00 - kościół

GORZKIE ŻALE
z kazaniem pasyjnym
NIEDZIELA - godz. 17.15

