Ogłoszenia na 10.IV.2019 r. – I niedziela Wielkiego Postu „C”
Dzisiaj o godz. 15.00 zapraszamy na Mszę Świętą do Sali Bożego Miłosierdzia kandydatów
do sakramentu bierzmowania oraz ich rodziców.
O godzinie 17.00 Gorzkie Żale. W ramach nabożeństwa będzie miał miejsce spektakl pod
tytułem „Idziemy za Tobą”, oparty na rozważaniach drogi krzyżowej. To przejmująca opowieść o ostatniej drodze Jezusa, zilustrowana obrazami przedstawiającymi Mękę Pańską. Autorzy i wykonawcy, zespół Noro Lim, gościli już w wielu kościołach w całej Polsce. Będzie
też możliwość nabycia płyt z nagraniem spektaklu.
Po Mszy św. o godz. 18.00 niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu.
W piątki Wielkiego Postu odprawiamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W naszym kościele
możemy uczestniczyć o godzinie: 7.00, 16.00 (dla dzieci), 17.00 (dla młodzieży i dorosłych).
Z racji nabożeństw nie będzie wystawienia Najświętszego Sakramentu od 16.30.
Kino Kultura (Starachowickie Centrum Kultury) zaprasza na filmowe wydarzenie pt. Obraz
Matki. Będzie ono miało miejsce 16 marca br. o godzinie 16.00. W programie przewidziana
jest projekcja dwóch filmów: Matka 24H (reż. Marcin Janson Krawczyk) i Kafarnaum (reż.
Nadine Labaki). Ceny biletów: normalny – 22 zł, ulgowy – 20 zł, karta seniora – 17 zł.
W przyszłą niedzielę (17 marca – II niedziela Wielkiego Postu) obchodzimy Dzień Modlitwy,
Postu i Solidarności z Misjonarzami – Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. Przez modlitwę i ofiary
złożone w tym dniu do puszek zechciejmy wspomóc pracę polskich misjonarzy. Więcej informacji możemy znaleźć na stronie: www.misje.pl Tradycyjnie organizujemy zbiórkę darów
dla parafii misyjnych, w których pracują kapłani z naszej diecezji (mogą to być: środki czyszczące i piorące oraz przybory szkolne).
W przyszłą niedzielę (17 marca) na godz. 15.00 do sali Bożego Miłosierdzia zapraszamy
dzieci przygotowujące do Pierwszej Komunii Świętej i ich Rodziców. W czasie Mszy św.
zostaną poświęcone książeczki do nabożeństwa.
Zapraszamy do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej na Święty Krzyż. Tak jak rok temu, mamy do wyboru jedną z trzech tras: 30, 38 i 43 km. Koszt 12 zł (pakiet) i 10 zł (autobus
powrotny). Szczegółowe informacje u księdza Karola.

