
17.03. Sobota 

 

18.00 - Msza św. z nauką dla młodzieży /studenci, pracujący/ 

 

18.03. Niedziela 

 

6.45 - Msza św. z nauką ogólną 

8.00 - Msza św. z nauką ogólną 

9.30 - Msza św. z nauką dla młodzieży /kl. IV- Gim/ 

11.00 - Msza św. z nauką dla dzieci 

17.00 - Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym 

18.00 - Msza św. z nauką ogólną 

Po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn i ojców 

Nielepice, 7.30 - Msza św. z nauką ogólną 

Brzezinka, 9.00 - Msza św. z nauką ogólną 

 

19.03. Poniedziałek 

  

8.00 - Msza św. z nauką ogólną 

18.00 - Msza św. z nauką ogólną  

Po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet i matek 

 

20.03. Wtorek 

 

8.00 - Msza św. z nauką ogólną połączona z udzieleniem 

sakramentu namaszczenia chorych oraz błogosławieństwo 

Najświętszym Sakramentem 

18.00 - Msza św. z nauką ogólną 

 

21.03. Środa /Dzień spowiedzi w parafii/ 

 

8.00 - 9.30 - Spowiedź 

9.00 - Msza św. z nauką ogólna 

10.00 - 11.00 - Spowiedź 

15.00 - 16.30 - Spowiedź 

16.30 - 17.00 – Przerwa w spowiedzi 

17.00 - 18.00 - Spowiedź 

18.00 - Msza św. z nauką ogólną połączona z odnowieniem 

przyrzeczeń małżeńskich 

 

Zaproszenie 

Jubileuszowa Nowenna Miesięcy  

w parafii pw. Wszystkich Świętych w Rudawie. 

W każdą pierwszą sobotę miesiąca z okazji  

100. rocznicy odzyskania niepodległości 

 modlimy się w intencji naszej Ojczyzny.  

Program: 

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

17.30 - Różaniec w intencji Ojczyzny 

18.00 - Msza św. za Ojczyznę 

 

 

 

 



Rekolekcje Wielkopostne 

dla dzieci i młodzieży. 

Parafia pw. Wszystkich Świętych w Rudawie 

 (13.03 -15.03). 

 

13.03. Wtorek 

 

8.45 - Nauka Rekolekcyjna dla dzieci  

Nielepice (0-III) 

9.40 - Nauka Rekolekcyjna dla młodzieży  

Nielepice (IV-VII) 

10.40 - Nauka Rekolekcyjna  dla młodzieży  

Rudawa (IV-Gim) 

11.30 - Nauka Rekolekcyjna dla dzieci  

Rudawa (0-III) 

 

14.03. Środa 

 

8.45 - Nauka Rekolekcyjna  dla młodzieży  

Rudawa (IV-Gim) 

9.40 - Nauka Rekolekcyjna dla dzieci  

Rudawa (0-III) 

10.40 - Nauka Rekolekcyjna dla dzieci  

Nielepice (0-III) 

11.30 - Nauka Rekolekcyjna dla młodzieży  

Nielepice (IV-VII) 

 

15.03. Czwartek 

/Dzień spowiedzi/ 

 

10.00 - Msza św. z nauką dla dzieci z klas 0-III 

11.00 - Spowiedź Klasy IV, V, VI, VII, oraz Gimnazjum 

11.30 - Msza św. z nauką ogólną dla młodzieży (IV – Gim) 

  

Rekolekcje Wielkopostne  

w parafii pw. Wszystkich Świętych w Rudawie. 

V Niedziela Wielkiego Postu 

17.03 – 21.03.2018r. 
„Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”/św. Jan Paweł II/ 

 

 
Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi 

 

Boże, Rządco i Panie narodów,  

z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,  

a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,  

błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,  

chwałę przynosiła Imieniowi Twemu  

a syny swe wiodła ku szczęśliwości. 

Wszechmogący wieczny Boże,  

spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom  

i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,  

byśmy jej i ludowi Twemu,  

swoich pożytków zapomniawszy,  

mogli służyć uczciwie. 

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,  

rządy kraju naszego sprawujące,  

by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym  

mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen 
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