OGŁOSZENIA PARAFIALNE
10 KWIETNIA 2011
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Marta i Maria wierzyły w Jezusa i wierzyły w zmartwychwstanie. Jednak
wskrzeszenie ich brata dokonane przez Jezusa było dla nich zupełnym
szokiem. Jezus to nie „zwykły” prorok, lecz Pan życia i śmierci. Kto w Niego
uwierzy, nie umrze na wieki.
2. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy pamiątkę wjazdu Jezusa do
Jerozolimy – Niedzielę Palmową. Poświęcenie palm podczas każdej Mszy
świętej. Palmy już dziś można nabyć przed kaplicą a dochód z nich jest
przeznaczony na kwiaty do grobu.
3. Zachęcam i zapraszam do wspólnego rozważania męki Pana Jezusa
podczas nabożeństw:
DROGI KRZYŻOWEJ w piątek o godz. 17.15 dla dzieci
o godz. 18.30 dla młodzieży i dorosłych
GORZKICH ŻALI w niedzielę o godz. 17.15.
4. Rozstrzygnięty został konkurs parafialny o Kardynale Stefanie
Wyszyńskim. Laureatami zostali :
w kategorii klas młodszych: Kinga Leśniewska, Aniela Trzpioła i Julia
Choroś ;
w kategorii klas starszych: Aleksandra Kucharska, Adrian Rzewnicki,
Aleksandra Rosłon i Tomasz Sarnowski.
Laureaci zostaną uroczyście nagrodzeni w przyszłą niedzielę na Mszach
świętych o godz. 11.30 i 16.00. Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy a prace będziemy mogli podziwiać od niedzieli palmowej.
5. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza święta w intencji wszystkich wspierających budowę
naszej świątyni;
- próba dla dzieci przed I Komunią świętą we wtorek i czwartek o
godz. 18.30 a w sobotę o godz.10.30;
- w środę – 13 kwietnia przypada Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej –
71 Rocznica Zbrodni Katyńskiej (13 kwietnia 1940 roku) - pamiętajmy tego
dnia o modlitwie za wszystkich Polaków pomordowanych na Wschodzie;
- w sobotę z racji 16 dnia miesiąca pamiętajmy w modlitwie by Jan Paweł II
w krótkim czasie był ogłoszony świętym.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.
7. W przyszłą niedzielę o godz.16.00 Msza święta dla dzieci i rodziców przed
uroczystością I Komunii świętej.
8. Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę świątyni.
W minionym tygodniu dokończono budowę chodnika wokół kościoła i
mocowano stalowe elementy kopuły.
Całą wspólnotę polecam opiece Matki Bożej Królowej Rodzin.

