
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
02  kwietnia  2017 

V  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU 
 1. Jezus mówi: „Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”. Przygotowujemy 
się do obchodów Wielkanocy. Święta to nie tylko piękne tradycje i spotkania 
rodzinne, ale też rozważanie męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dzisiaj, 
w piątą niedzielę Wielkiego Postu, słyszymy, że Bóg wydobywa nas z grobów.  
I po raz kolejny pojawia się pytanie o naszą wiarę. Tu chodzi o śmierć albo życie. 
   2. Składam serdeczne podziękowanie za udział w tegorocznych rekolekcjach 
wielkopostnych. Słowo Bóg zapłać kieruję do dzieci, młodzieży, rodziców  
i dziadków, nauczycieli i dyrekcji szkół. Niech nauki o. Wojciecha o odkrywaniu 
Boga w codzienności przynoszą błogosławione owoce w naszym życiu  
a Rekolekcjonistę niech Nasza Patronka otacza płaszczem opieki. 
   3. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa pomagające w rozważaniu Męki 
Pańskiej które są odprawiane: 
Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.15 dla dzieci i o godz. 18.30 dla młodzieży   
i dorosłych a Gorzkie Żale z nauką pasyjną w niedzielę o godz. 17.15. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wiernych zmarłych polecanych 
w modlitwie wypominkowej; o godz. 19.00 spotkanie wszystkich lektorów; 
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania  
z kl. III gimnazjum; 
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja 
wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych /w zakrystii można zgłosić osoby 
nie mogące dotrzeć do kościoła, a chcące skorzystać z sakramentu pokuty  
i Eucharystii aby przygotować się na święta/ a od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa; po Drodze Krzyżowej wystawienie i indywidualna adoracja 
Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00 – serdecznie zapraszam;  
- w sobotę o godz. 17.15 wystawienie najświętszego Sakramentu i wspólny różaniec 
a po Mszy Świętej w intencji Żywego Różańca wymiana tajemnic różańcowych. 
   5. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Niedzielę Palmową na pamiątkę 
uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. W kruchcie kościoła można nabywać 
już palmy i do puszki złożyć ofiarę na kwiaty do grobu. 
   6. Dziś o godz. 19.00 spotkanie młodzieży w sali na plebanii. 
   7. Terminy prób dla dzieci komunijnych: poniedziałek i czwartek o godz. 19.00.  
W nadchodzącym tygodniu nie będzie czynny parking przed kościołem.  
Za utrudnienia przepraszam.  
   8. Przyjmowane są intencje mszalne na 2017 rok. 
   9. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
 10. Do puszki „ dla ubogich” przy wyjściu można składać jałmużnę z 
przeznaczeniem wsparcia rodzin w Syrii /program Caritas Rodzina-Rodzinie/. 
 11. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 


