Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.

Koło Przyjaciół Radia Maryja

W dniu 02.02.2002 r. (pierwsza sobota) Uroczystośd Ofiarowania Paoskiego
za zgodą ks. prob. Grzegorza Thena, zostało założone Koło Przyjaciół Radia
Maryja. Celem wspólnoty jest modlitwa za Kościół Powszechny, Ojca
Świętego, media katolickie, Radio Maryja, TV Trwam z jej założycielem o.
Tadeuszem Rydzykiem. Na początku naszej działalności postanowiliśmy raz
w miesiącu tj. pierwsze soboty miesiąca uczestniczyd w Eucharystii ku czci
Matki Bożej Niepokalanej i odmawiad częśd Różaoca św. Po zakooczeniu
spotkanie formacyjne. Przewodniczącym KPRM został Stanisław Mynarski,
zastępcą Emilia Skęczek, skarbnikiem Edyta Markiel, a po jej śmierci funkcję
tą pełni Małgorzata Borutka. Opiekunem Koła jest ks. prob. Grzegorz Then.

Wyznaczony program to:
 co miesiąc w pierwsze soboty wspólne :
 7.15 – rozmyślanie,
 7.30 - różaniec przed Najświętszym Sakramentem w intencji Ojca
Świętego, biskupów, kapłanów, o nowe powołania kapłaoskie i
zakonne, za Ojczyznę, media katolickie, Radio Maryja, TV Trwam i jej
założyciela i wszystkich dzieł przy nich powstałych;
 8.00 - tych samych intencjach co różaniec odprawiana jest Msza św.,
 organizowanie pielgrzymek, szczególnie tą coroczną na Jasną Górę,
 wspomaganie finansowe i modlitewne Radia Maryja,
 wypożyczanie książek katolickich, patriotycznych, prasy katolickiej,
 współpraca z innymi grupami istniejącymi w nasze parafii,
 uczestnictwo w różnych uroczystościach kościelnych i patriotycznych,

 adoracja
Najświętszego
Sakramentu
(czterdziestogodzinne
nabożeostwo, Triduum Paschalne i pięd pierwszych sobót
wynagradzających NSNMP),
 spotkania modlitewne i czuwania poza parafią – Sanktuarium
Diecezjalne MB Bolesnej w Hałcnowie w Bielsku – Białej,
 spotkania regionalne (tak jak opłatek – Komorowice ),
 modlitwa indywidualna za osoby konsekrowane.
W Wielki Czwartek w 2007r dzięki świętej pamięci Edycie włączyliśmy się w
apostolat „Barka”, którego celem jest modlitwa za kapłanów.
I tak dwie grupy - 20 osób modli się za ks. kard. Kazimierza Nycza – tutejszego
rodaka, 10 osób za księdza proboszcza, 10 osób za ks. bp. Tadeusza
Rakoczego.
Koło Przyjaciół Radia Maryja działa przy parafii 13 lat, gromadzi 30 członków,
którzy służą Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie
oraz wspomagają pracę
duszpasterską.
Zapraszamy wszystkich chętnych na nasze comiesięczne spotkania.

www.radiomaryja.pl
www.naszdziennik.pl
www.tvtrwam.pl

