Grupy Parafialne

Obecnie na terenie parafii działają:

Rada Duszpasterska
Służba Liturgiczna Ołtarza
Oaza Młodzieżowa: spotkania w każdy piątek o godz. 18.00
Dzieci Maryi: spotkania w każdą sobotę o godz. 9.00
Mali Misjonarze : spotkania w każdą sobotę o godz. 9.00

Bractwo Szkaplerza Świętego: spotkania w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.00 w
klubie "Emaus" . Program spotkania:
- modlitwa
- sprawy organizacyjne
- nieszpory
- konferencja
- medytacja
- Adoracja Najświętszego Sakramentu
- Msza święta
Praktyki zalecane członkom bractwa (jako rady)
- Przez nieskazitelne życie zasługiwać sobie na macierzyńską opiekę Królowej Karmelu.
- Przynajmniej raz w miesiącu, jeżeli pozwolą na to warunki oraz w święta Matki Bożej,
przystępować do Spowiedzi i Komunii świętej.
- Nawiedzać często Kościół i przynajmniej przez kilka minut modlić się do Matki Bożej.
- Brać udział w miesięcznej procesji szkaplerznej i wszędzie, gdzie to możliwe, szerzyć
nabożeństwo szkaplerzne.
- Wyrzec się od czasu do czasu czegoś dozwolonego z miłości do Matki Bożej (drobne
umartwienia)
Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej
O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi! Orędowniczko Szkaplerza świętego! Matko Boga!
Oto ja, Twoje dziecko, wznoszę do Ciebie błagalnie ręce i z głębi serca wołam do Ciebie:
Królowo Szkaplerza, ratuj mnie, bo w Tobie cała moja nadzieja. Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz,
do kogóż mam się udać? Wiem, o dobra Matko, że serce Twoje wzruszy się moim błaganiem i
wysłuchasz mnie w moich potrzebach, gdyż Wszechmoc Boża spoczywa w Twoich rękach, a
użyć jej możesz według upodobania. Od wieków tak czczona, najszlachetniejsza
Pocieszycielko strapionych, powstań i swą potężną mocą rozprosz moje cierpienia, ulecz,
uspokój mą zbolałą duszę, o Matko pełna litości! Ja zaś wdzięcznym sercem wielbić Cię będę
aż do śmierci. Na Twoją chwałę w Szkaplerzu świętym żyć i umierać pragnę.Amen
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Żywy Różaniec
Aby należeć do Żywego Różańca należy spełnić szereg warunków:
1. Zapisanie imienia w specjalnej księdze i odmawianie codziennie jednej dziesiątki różańca;
2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych (Osobę , która sześć razy z własnej
winy opuści nabożeństwo należy wykreślić);
3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych;
4. Rozszerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską;
5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika;
6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego
duszy.
Grupa Odnowy w Duchu Świętym
Działa w parafii od 1992 roku. W każdy wtorek po wieczornej Mszy św. odbywają się spotkania
w Imię Jezusa Chrystusa wraz Maryją, by wielbić Boga, dzielić się Słowem Bożym oraz życiem
chrześcijańskim. Pragnieniem grupy jest odnowa w Duchu Świętym wszystkiego co dotyczy
życia, osobistej modlitwy oraz życia sakramentalnego. Umocnieni Duchem Świętym idziemy do
naszych codziennych obowiązków i zadań apostolskich. To Duch Święty sprawia, że jesteśmy
zakochani w Jezusie Chrystusie. Stąd nasze zawołanie: "JEZUS ŻYJE ALLELUJA!".
Nasze spotkania odbywają się w każdy wtorek o godzinie 18.30
Arcybractwo Świętego Oblicza i Niepokalenego Serca Maryi
Powstało 1 lipca 1998 r. Liczy ono 130 osób. Spotykamy się w każdy pierwszy poniedziałek
miesiąca na Mszy św. w intencji Arcybractwa, a po mszy św wielbimy Oblicze Pana Jezusa w
NS. Naszym obowiązkiem jest codzienne odmawianie odpiewiedniej modlitwy, oraz wielbienie
Najśw. Oblicza Pana Jezusa na chuście św. Weroniki i całunie turyńskim, oraz oddawanie
czci Niepokalanemu Sercu Maryji. To nasze codzienne wzywanie Świętego Oblicza Pana
Jezusa jest naszą codzienną radością, oraz siłą i mocą w wypełnianiu woli Bożej w
codziennym życiu.
Spotkania odbywają sięw każdy pierwszy poniedziałek miesiąca na mszy św. o
godzinie 7.45
Grupa Biblijna

Działa w naszej parafii od marca 2001 roku. W każdy czwarty czwartek miesiąca o godz.
18.45
gromadzimy się we wspólnocie, by czytać,
rozważać i starać się realizować w codziennym życiu Słowo Boże. Na spotkaniach
wykorzystujemy także materiały pomocnicze (publikacje książkowe), które pomagają w
zrozumieniu treści Bożego przesłania skierowanego do każdego człowieka.
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