
 
 

PLAN REKOLEKCJI 

WIELKOPOSTNYCH 
PARAFII FARNEJ W CIECHANOWIE 

                 19 - 22 MARCA  2023 R. 

 

Niedziela 19 marca 
g.  7.00 - Msza św. z nauką do dorosłych. 

g.  8.30 - Msza św. z nauką do dorosłych.  

g. 10.00 - Msza św. z nauką do dorosłych. 

g. 11.30 - Suma odpustowa. 

g. 16.00 - Msza św. z nauką do dorosłych. Po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. 

g. 17.30 - Gorzkie Żale z nauką pasyjną. 

g. 18.00 - Msza św. z nauką do dorosłych. 

 

      Poniedziałek 20 marca 
g.   6.30 - Msza św. z nauką do dorosłych. 

g.   8.30 - Msza św. z nauką do młodzieży szkół średnich. 

g. 10.00 - Msza św. z nauką do dorosłych. 

                                    g. 11.30 - Msza św. z nauką do dzieci ze Szkoły Podstawowej i Specjalnego Ośrodka  

                                                    Szkolno-Wychowawczego. 

                                    g. 16.00 - Msza św. z nauką do dorosłych. 

                                    g. 17.30 - Gorzkie Żale.  

                                    g. 18.00 - Msza św. z nauką do dorosłych. 

 

Wtorek 21 marca 
g.   6.30 - Msza św. z nauką do dorosłych. 

g.   8.30 - Msza św. z nauką do młodzieży szkół średnich. 

g. 10.00 - Msza św. z nauką do dorosłych i sakramentem namaszczenia chorych. 

g. 11.30 - Msza św. z nauką do młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im.  Polskich    

                Spadochroniarzy w Ciechanowie. 

g. 16.00 - Msza św. z nauką do dorosłych.                   

g. 17.30 - Gorzkie Żale.   

g. 18.00 - Msza św. z nauką do dorosłych.  

 

 

                                 Środa 22 marca 
g.   6.30 - Msza św. z nauką do dorosłych. 

g.   8.30 - Msza św. z nauką do młodzieży szkół średnich. 

g. 10.00 - Msza św. z nauką do dorosłych.  

                                   g. 11.30 - Msza św. z nauką do dzieci ze Szkoły Podstawowej i Specjalnego Ośrodka      

                                                   Szkolno-Wychowawczego.  

                                   g. 16.00 - Msza św. z nauką do dorosłych.                                    

                                   g. 17.30 - Gorzkie Żale.  

                                   g. 18.00 - Msza św. z nauką do dorosłych.  

 

 

 

 


