
Program
Rekolekcji Parafialnych

godz. - Godzinki o Mêce Pañskiej

godz. - Msza œw. z nauk¹ ogóln¹

godz. - Msza œw. z nauk¹

godz. - Msza œw. z nauk¹ dla dzieci (kl. I - VII)

godz. - Gorzkie ¿ale z kazaniem pasyjnym

godz. - Msza œw. z nauk¹ ogóln¹

godz. - Nauka stanowa dla m³odzie¿y
                (kl. VIII, III gimnazjum, szko³a œrednia)

7.00

18.30

19.30

ogóln¹

7.30

9.30

11.00

17.30

NIEDZIELA PALMOWA - 14.04.2019

godz. -

-

Godzinki o Mêce Pañskiej

godz. Msza œw. z nauk¹ ogóln¹ dla doros³ych

oraz nauka stanowa dla starszych, chorych i samotnych

godz. - Spotkanie dla uczniów szkó³ podstawowych (kl. I - VII)

godz. - Spotkanie z przedszkolakami   
i b³ogos³awieñstwo ma³ych dzieci

godz. -  Misterium Drogi Krzy¿owej i nauka dla uczniów 
                        szkó³ podstawowych (kl. I - VII)

7.30

8.00

10.00

11.00

16.30

PONIEDZIA£EK - 15.04.2019

~INFORMATOR~

34-300 LEŒNA, Plac Jana Paw³a II nr 1      tel./fax  33 867 13 55 
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31 marca 2019 r.

Parafia Œwiêtego Micha³a Archanio³a w Leœnej

Obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od potraw miêsnych.

godz. - Rozpoczêcie adoracji Grobu Pañskiego

godz. -   Liturgiczna S³u¿ba O³tarza - ministranci

godz. - (co 30 minut) œwiêcenie pokarmów na stó³ wielkanocny.

Przy okazji œwiêcenia podzielmy siê darami,

które m³odzie¿ przeka¿e potrzebuj¹cym rodzinom
oraz do Domu Matki i Dziecka w Bielsku-Bia³ej

godz.  Wydawanie darów dla potrzebuj¹cych
godz. - sprz¹tanie koœcio³a

godz. - Dzieci Maryi
godz. - œwiêcenie pokarmów

8.00

8.00

9.00 do 12.00

11.30 do 12.30
12.15 do 14.00

14.00
14.45

-

6.00 - Rezurekcja, 9.30, 11.00 , 12.30 - Jubileusze m.a³¿eñskie.
Nie ma Mszy wieczornej.

Na Mszê œw. Rezurekcyjn¹ z procesj¹ prosimy przygotowaæ sztandary, feretrony,

baldachim. Zapraszamy Stra¿aków oraz Panie z KGW w strojach regionalnych.

Msze œw.: godz. 7.30, 9.30, 11.00, 18.30.

WIELKA SOBOTA

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO

PONIEDZIA£EK WIELKANOCNY

Program
Triduum Paschalnego

Msze œw.: godz.    

godz. - Msza œw. z nauk¹ ogóln¹

godz. - Nauka stanowa dla ma³¿onków - do 25 roku ma³¿eñstwa 

godz. - Spotkanie dla m³odzie¿y
(kl. VIII, III gimnazjum, szko³a œrednia)

18.00

18.30

19.30

(

)

godz. - mieszkañcy Siennej, Twardorzeczki, Radziechów, Brzezin

godz. - Apostolstwo Dobrej Œmierci i Ró¿e Ró¿añcowe

godz. - mieszkañcy Leœnej dolnej

godz. - Liturgia Wigili Paschalnej

15.00
16.00

godz. - mieszkañcy Leœnej górnej17.00

18.00

19.00

Na nabo¿eñstwo przynosimy œwiece,

mo¿na przynieœæ naczynko na wodê œwiêcon¹
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