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NAJBLIŻSZE SPOTKANIA !!! Kurs FILIP &ndash; odbędzie się w naszej parafii w dniach 28-29-30 marca
2014 PROGRAM KURSU Piątek (28 marca 2014)18.45 ROZPOCZĘCIE KURSU (sala za
kancelarią)21.45
ZAKOŃCZENIE DNIASobota (29 marca 2014)9.00 KONTYNUACJA
KURSU (kaplica)13.15 PRZERWA (czas na obiad)15.15 KONTYNUACJA
KURSU (kaplica)17.30 KOLACJA (sala za kancelarią)18.30 KONTYNUACJA KURSU (sala za
kancelarią)21.45
ZAKOŃCZENIE DNIANiedziela (30 marca 2014)9.00 KONTYNUACJA
KURSU (sala za kancelarią)10.30 MSZA ŚWIĘTA (kaplica)12.00 ZAKOŃCZENIE KURSU
I piątek miesiąca (7 marca) o godz. 20.30 w kościele:- wspólna modlitwa- możliwość skorzystania z
sakramentu pojednania- godz. 21.00 &ndash; MSZA ŚW. Spotkania w grupach - w marcu NIE MA
SPOTKAŃ W GRUPACH Spotkanie formacyjne w czwartek (13 marca) o godz. 19.45 w sali papieskiej.
JAK W NASZEJ PARAFII WYGLĄDA CZAS PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA ???
Rozpoczął się w naszej parafii czas przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania dla uczniów I
klas szkół średnich i starszej młodzieży, która nie przystąpiła jeszcze do tego sakramentu. Kościół
poucza nas, że "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem,
otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako
prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".
Najpierw więc chcemy zwrócić Twoją uwagę, że Bierzmowanie to wielka sprawa!!! Nie jest ono celem
samym w sobie, nie może chodzić tu tylko o kolejną karteczkę potwierdzającą zaliczenie czegoś [1].
Wszystko to bez żywej wiary nie ma żadnego sensu, jest tylko fasadą, a Jezus powie dosadniej, że jest
obłudą. Jezus uczy też, że trzeba być zimnym albo gorącym, nigdy letnim. Dlatego chcemy zachęcić
Ciebie do zaryzykowania tych kilku miesięcy. Bez twojego zaangażowania będzie to stracony czas
wypełniony jedynie walką o przetrwanie [2]. Celem rocznego przygotowania jest wprowadzenie Ciebie
w &bdquo;głębsze życie wiary&rdquo;, a Bierzmowanie będzie naprawdę spotkaniem ze
Zmartwychwstałym Jezusem, który udziela Ducha Świętego wraz z Jego konkretnymi darami. Temu
będą służyły spotkania formacyjne, praca w grupach, udział we Mszy Świętej, regularne korzystanie z
sakramentu pojednania oraz udział w różnych praktykach religijnych w ciągu tego roku. Na
przygotowanie do Bierzmowania będą składały się:
1. Comiesięczne spotkania formacyjne (poniżej znajdziesz daty spotkań).
2. Comiesięczne spotkanie w grupach.
3. Regularna, comiesięczna spowiedź i wspólna modlitwa w I piątki miesiąca: 4 X / 6 XII / 3 I / 7
II / 7 III / 4 IV / 2 V / 6 VI
4. Udział w życiu Kościoła: różaniec w październiku, Adwent (roraty, rekolekcje), Wielki Post (Droga
Krzyżowa, Gorzkie Żale, rekolekcje), udział w Triduum Paschalnym, nabożeństwa majowe.
5. Integralną częścią przygotowania do Bierzmowania jest też Twój udział w Kursie &bdquo;Filip&rdquo;
(przewidywany termin to marzec 2014).TERMINY SPOTKAŃ formacyjnychkandydatów do
BierzmowaniaCZWARTEK - godz. 19.45
10 X 2013
14 XI 2013
12 XII
2013
9 I 2014
13 II 2014
13 III 2014
10 IV 2014
8V
2014
TERMINY SPOTKAŃ GRUP:Spotkania w grupach będą odbywały się zwykle w pierwszym
pełnym tygodniu miesiąca, w następujące dni:Poniedziałek - godz. 19.00Wtorek - godz. 18.30Środa godz. 19.00Czwartek - godz. 19.00Piątek - godz. 17.00
Dokładny termin będzie podawany z miesięcznym wyprzedzeniem. Każdy z kandydatów uczestniczy w
spotkaniu w SWOJEJ grupie, do której zapisał się w październiku. W ciągu roku nie ma żadnej możliwości
zmiany grupy. I PIĄTKI MIESIACAZawsze tego dnia będziemy spotykali się o godz. 20.30 na wspólną
modlitwę podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, w tym czasie będzie możliwość skorzystania z
sakramentu pojednania, a o godz. 21.00 będziemy uczestniczyli we Mszy Świętej.Wierzymy, że ten czas
przygotowania do Bierzmowania, będzie dla Was błogosławionym czasem spotkania z Żywym Jezusem i
odkrycia piękna naszej wiary.
Ks. Artur Felszer W pilnych sprawach, zapraszam: ·
w czasie
dyżuru w kancelarii parafialnej w czwartki w godz. 9.00-10.00 oraz 17.00-18.30 ·
Email ks.artur@gmail.com ·
Telefon - 22/ 448 41 81 / 739 250 565
[1] Muszę mieć
bierzmowanie żeby być chrzestnym, mieć ślub&hellip; itd. / itp. [2] Chodzi o walkę, a nawet wojnę z
księdzem: Czy mnie dopuści do bierzmowania?
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