DROGA KRZYŻOWA EKSPIACYJNO-DZIĘKCZYNNA W MOKREMLIPIU W INTENCJI PARAFII I GMIN

W Niedzielę 2 sierpnia o g. 15.00 rozpocznie się Droga Krzyżowa dziękczynna za opiekę nad naszymi parafiami i obu gminami w okresie pandemii , oraz błagalna o zachowanie nas na dalszy czas i dalsze lata od moru, ognia i wojny, od niezgody i podziałów, od nienawiści i wszelkiej złej woli. 
PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA:

Stacja 1 w Sułowcu przy krzyżu ( remizie-świetlicy )
Stacja 2 przy kapliczce Jezusa Frasobliwego na tzw. Piszczałce
Stacja 3 w Zakłodziu przy krzyżu i posesji państwa Wyłupek
Stacja 4 w Sąsiadce Zagrody przy krzyżu obok posesji państwa Batorskich
Stacja 5 przy kapliczce Matki Bożej w Zagrodach
Stacja 6 przy skrzyżowaniu Zagród z drogą główną
Stacja 7 przy figurze NSPJ na pograniczu z Mokremlipiem
Przy krzyżu, na wprost posesji państwa Zych, modlitwa za ofiary II wojny. 
Stacja 8 na posesji państwa Kondratów
Stacja 9 przy krzyżu na wprost kościoła ( STAT CRUX )
Przy kapliczce figury NSPJ ( parking ) modlitwa za nasze rodziny.
Na cmentarzu - modlitwa w intencji zmarłych. 
Stacja 10 przy posesji państwa Batorskich
Stacja 11 przy posesji państwa Górniak
Stacja 12 przy posesji pani Furmanek
Stacja 13 przy krzyżu na boisku
Stacja 14 przy morowym krzyżu na posesji państwa Kawuchów. 
Tam również będzie poświecenie 2 go krzyża - wdzięczności - pod nazwą: „Tobie Panie zaufałem”, następnie adoracja krzyża i zakończenie nabożeństwa - BEZ MSZY ŚW. 
Po wszystkim jest przewidziane wspólne ognisko z pieczoną kiełbaską. Wszyscy Parafianie parafii obu Gmin: Radecznica i Sułów, oraz mieszkańcy obu gmin, i inni chętni, są zaproszeni. Uczestnicy są proszeni, aby zabrali ze sobą pamiątkowe krzyże z Wielkiego Tygodnia. Kto nie ma - niech wykona prosty, drewniany krzyż w swoim domu i go zabierze. Poświęcony zostanie razem z krzyżem na koniec nabożeństwa. 
OSP wszystkich wsi proszone są o pomoc, zwłaszcza w zabezpieczeniu komunikacyjnym, uczestników nabożeństwa i uczestników ruchu drogowego i ewentualny dowóz uczestników do miejsc modlitwy, oraz o niesienie głównego krzyża na zmianę ( po 3 osoby każda zmiana ).

Z życzeniem wielu owoców duchowych i głębokich przeżyć

Ks. Jarosław Nowak, proboszcz parafii Mokrelipie

