OGŁOSZENIA PARAFIALNE
07.04.2019 r.
V Niedziela Wielkiego Postu
1. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, które potrwają do wtorku.
Nauki głosi ks. Sylwester Szwajca- Michaelita. W poniedziałek i wtorek Msze o godz. 8.00 i
18.00. Zapraszamy do licznego udziału.
2. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:
– Droga Krzyżowa – w piątek o godz. 17:30,
– Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedzielę o godz. 18:15.
W świętym czasie Wielkiego Postu skorzystajmy z sakramentu pokuty i pojednania.
Zgodnie z tradycją zasłaniamy w dzisiejszą niedzielę krzyże, które odsłonimy uroczyście w
Wielki Piątek.
3. Za tydzień – Niedziela Męki Pańskiej, nazywana w tradycji Niedzielą Palmową. Podczas każdej
Mszy Świętej – poświęcenie gałązek palmowych. Osoby chcące czytać Mękę Pańską w
przyszłą niedzielę prosimy o kontakt dziś po Mszy z ks. Rafałem.
4. Koperty na daninę diecezjalną są wyłożone na bocznych ołtarzach i przy wyjściu
z kościoła. Daninę można składać w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.
5. W minioną niedzielę ofiarowaliście dla ciężko chorego żołnierza 2211 zł. Bóg zapłać. Dzisiaj
nasz Caritas parafialny przeprowadzi zbiórkę do puszek . Ofiary przeznaczone będą na zakup
żywności na święta dla biednych parafian. Dziękujemy ofiarodawcom i wolontariuszkom
naszego Caritas.
6. Wolontariusze parafialnej grupy dzieci " Słoneczny Fyrtel" organizują kiermasz wielkanocny w
sobotę 13.04. przed i po Mszy o godz. 18.00, a także w niedzielę 14.04 przed i po Mszach o
8.00, 11.00 i 19.00. Pieniądze uzyskane z kiermaszu będą przeznaczone na działalność fundacji.
7. Dziękujemy Róży 1 św. Urszulu Ledóchowskiej za modlitwę różańcową po Mszy niedzielnej o
godz. 8:00, a czcicielom MB Fatimskiej za poranne nabożeństwo w I sobotę miesiąca.
Wyrażamy wdzięczność parafianom, którzy przybyli na spotkanie we wtorek, aby
przedyskutować temat dotyczący większego zaangażowania się w działalność naszej parafii.
Jednym z pomysłów jest większe zaangażowanie się świeckich w liturgię Mszy św.
8. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego.
9. W tym tygodniu odszedł z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności : śp. Zdzisław
Ciesielczyk, wieczny odpoczynek......

