OGŁOSZENIA PARAFIALNE
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
02 kwietnia 2017
1.

Dzisiaj po każdej Mszy Świętej adoracja N.S. Po Mszy Świętej o g.1230 spotkanie grupy Modlitewnej w
kaplicy Miłosierdzia Bożego.

2.

Domowy Kościół sprzedaje dzisiaj palmy. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na rekolekcje
wakacyjne dla młodzieży. Natomiast p. Katarzyna Żurek wraz z wolontariuszami z Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 5, po Mszy o g.1000 i 1115, będą kwestować na rzecz rehabilitacji Dzieci z hospicjum.

3.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek, będziemy się modlić o
nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, w piątek od g. 900 udamy się do naszych
chorych. Możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania w czasie adoracji N.S. od g. 1700, w
trakcie Drogi Krzyżowej i Mszy Św.

4.

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: Gorzkie Żale w niedziele o g.1715; Droga Krzyżowa w
piątki dla Dzieci o g. 1630, a dla wszystkich Wiernych o g.1730.

5.

W sobotę 8 kwietnia wieczorem, nie będzie w naszej Parafii Mszy Św. o g. 1800. W tym dniu
zapraszamy na kolejną rocznicę odejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II, która rozpocznie się na
stadionie na Białym Kamieniu o g. 1530 Drogą Krzyżową, a po niej Msza Św. Informacje bliższe
znajdziemy w śpiewnikach, które są wyłożone pod chórem dla wszystkich zainteresowanych i w
gablocie na plakacie.

6.

Za tydzień w niedzielę rozpoczniemy Wielki Tydzień. W niedzielę palmową, na wszystkich Mszach
będziemy święcić palmy, a na Mszy o g. 1115, poświęcenie palm na placu kościelnym i uroczyste
wejście.

7.

Na sprzątanie kościoła przed Triduum Paschalnym oraz budowę ołtarzy Adoracji (tzw. Ciemnicy) i
Grobu Pańskiego zapraszamy za tydzień w poniedziałek 10 kwietnia o g. 900. Podajemy wcześniej do
wiadomości, by zmobilizować większą ilość osób, i przygotować jak najlepiej nasz kościół na
przeżywanie tego świętego czasu.

8.

Przypominamy o głosowaniu na projekt obywatelski, który wysunęła nasza Parafia, a dot. powstania
terenu rekreacyjnego za placem kościelnym. Należy wypełnić formularz lokalny, który leży pod chórem.
Są też formularze ogólno miejskie. Aby oddać ważny głos, trzeba mieć ukończony 16 rok życia i być
zameldowanym na terenie Podgórza lub Glinika.

9.

Zbiórka elektro-śmieci, z której dochód przeznaczony jest na misje, odbędzie się w poniedziałek 3
kwietnia. Zużyte sprzęty składamy na placu Parafialnym przy 2 garażu.
W nast. Niedzielę 9 kwietnia o g. 1500 w kaplicy Miłosierdzia Bożego będzie o sprawowana
Liturgia w obrządku grekokatolickim w języku ukraińskim.

10.

W zakrystii są do nabycia paschaliki w cenie 5 zł, które możemy zapalić w czasie Wigilii
Paschalnej, a później zanieść na cmentarz jako znak naszej wiary w zmartwychwstanie.

11.

Trwają zapisy na rok 2017/2018 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5, do klas zerowych i
pierwszych. Bliższe informacje na plakacie i sekretariacie szkoły.

12.
13.

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Tygodnika Niedziela i Gość Niedzielny.
Wszystkim naszym parafianom i gościom życzymy obfitego błogosławieństwa na każdy dzień
kończącego się Wielkiego Postu.

….…………………………………. Ks. Piotr Kopera SAC – Proboszcz

