OGŁOSZENIA PARAFIALNE
21 kwietnia 2019
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
1. Chrystus zmartwychwstał! Alleluja! Z radością wyznajemy wiarę
w zwycięstwo Jezusa, o którym świadczy pusty grób. Pamiętajmy, że pusty grób
mówi nam również o cenie naszego zbawienia. Towarzyszyliśmy Jezusowi w Jego
drodze cierpienia. Chrystus przez pokonanie śmierci otworzył nam bramy życia
wiecznego. Cieszmy się z bliskiej obecności żyjącego Jezusa i wychwalajmy Boga
za dar nowego życia.
2. Składam serdeczne podziękowanie Zza udział i wspólną modlitwę w czasie
tegorocznego Triduum Paschalnego. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w
oprawę świąt Zmartwychwstania Pańskiego, urządzenie Ciemnicy i Grobu
Pańskiego, prowadzenie rozważań Drogi Krzyżowej. Dziękuję Ochotniczej Straży
Pożarnej z Dziekanowa Polskiego za trzymanie straży przy Grobie. Dziękuję za
świadectwo wiary. Bóg zapłać.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte wg porządku niedzielnego; tego dnia
przy wyjściu z kościoła odbędzie zbiórka do puszki na potrzeby KUL;
- zapraszam do uwielbienia Boga w Oktawie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego;
- w piątek z racji na Oktawę post nie obowiązuje; Msza Święta za
wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II w intencji naszych rodzin a po niej
wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30.
4. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok.
5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.
6. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym
tygodniu.
7. W kancelarii działa Poradnia Małżeńska dla narzeczonych. Zapisy u pani
Marzeny tel: 501472269 /tylko w sprawie poradni/.
8. Organizowany jest kurs przedmałżeński dla narzeczonych planujących w tym
roku zawrzeć sakrament małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań a spotkania
odbywać się będą w poniedziałki i piątki o godz. 19.00. Terminy kursu:
- 06 05 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza
- 23 09 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza

