OGŁOSZENIA PARAFIALNE
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
31 marca 2019r.
1.

We wtorek 2 kwietnia wypada już 14 rocznica odejścia Św. Jana Pawła II do
Domu Ojca. W związku z tym, w najbliższą sobotę 6 kwietnia zapraszamy na Mszę
Świętą Papieską na stadionie o godz. 1500. Mszy Św. przewodniczył będzie J. Em. Ks.
Arcybiskup Stanisław Dziwisz emerytowany metropolita archidiecezji Krakowskiej i
świadek świętości papieża Św. Jana Pawła II. Oprawę Liturgiczną i koncert po Mszy
Św. przygotowuje zespół działający przy naszej parafii – Ludzie Jana Pawła II. Pod chórem
są wyłożone kartki z informacją o której godzinie odjeżdżają specjalne autobusy. Postarajmy
się, aby nie zabrakło tam naszej parafii. W związku ze Mszą Papieską na stadionie, w
najbliższą sobotę 6 kwietnia nie będzie w naszym kościele Mszy Św. o g. 1800 .

2.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych:

• DROGA KRZYŻOWA dla dzieci w piątki o 1630, dla wszystkich wiernych w piątek o
g.1730.

• GORZKIE ŻALE w niedziele o g.1715 wraz z kazaniem pasyjnym.

3.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek
będziemy modlić się o powołania w kościele, w piątek od g. 900 udamy się z posługą
sakramentalną do chorych. Sakrament Pokuty i pojednania dla wszystkich wiernych o g.
1700 w trakcie adoracji N.S. W sobotę zapraszamy na Nabożeństwo I Sobót Miesiąca po
Mszy Św. o g. 800 rano. Wspólnotę Modlitewną zapraszamy w przyszłą niedzielę na
spotkanie w Kaplicy Miłosierdzia Bożego po Mszy Św. o g. 1230.

4.

Za tydzień 7 kwietnia rozpoczynają się nasze Rekolekcje Parafialne, które zakończą się 10
kwietnia. Msze Św. z naukami rekolekcyjnymi w niedzielę na każdej Mszy Św., a w dni
powszednie o g. 900 i o g. 1800. Środa 10 kwietnia, to zakończenie rekolekcji i dzień
spowiedzi. Zarezerwujmy sobie ten czas i zróbmy wszystko, aby nie przegapić tych świętych
dni Bożej łaski.

5.

Obowiązkowe spotkanie dla klas VIII SP i klas III Gim., a więc kandydatów, którzy mają
przyjąć sakrament Bierzmowania 24 maja tego roku, odbędzie się 13 kwietnia w sobotę o g.
1730. Kandydaci, którzy nie przynieśli świadectwa Chrztu Św. są zobowiązani do
dostarczenia świadectwa najpóźniej na spotkanie.

6.

Ponawiamy prośbę o pomoc w postaci ofiar przeznaczonych na ogrzewanie. Jest jeszcze do
zapłacenia rachunek za gaz w wysokości 5614 zł. „Bóg zapłać” za każdą ofiarę.

7.

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Niedziela i Gość Niedzielny. Pod chórem
jest też miesięcznik lokalnych parafii pt. W Akcji za dobrowolną ofiarę. W zakrystii są do
nabycia paschaliki w cenie 5 zł. W przyszłą niedzielę będą jeszcze duże paschaliki po 10 zł
oraz ozdobne świece w kształcie jajka po 10 zł.

Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za wszelkie ofiary składane na Kościół. Wszystkim
Wiernym życzymy błogosławieństwa Bożego na nowy tydzień i wszelkich łask potrzebnych w
walce ze swoimi słabościami.

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

