Ogłoszenia parafialne
Niedziela Palmowa 14.04.2019 r.
16 kwietnia 2019
Niedziela Palmowa rozpoczyna przeżywanie Wielkiego Tygodnia. Zapraszamy do uczestniczenia w
Triduum Paschalnym. W Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00, adoracja
Najświętszego Sakramentu do godz. 23.00. W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę Jutrznia o godz. 8.30.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Adoracja od 8.30 do 17.30 w kościele, o godz. 18.00 Liturgia
Wielkiego Piątku zakończona śpiewem Gorzkich Żali i Adoracją do 23.00. W Wielką Sobotę święcenie
pokarmów co godzinę od godz. 11.00 do 16.00. O godz. 20.00 Wigilia Paschalna najważniejsza
Eucharystia w roku liturgicznym. Przynosimy ze sobą świece. W Wielkanoc i w II Święto Msze św.
według porządku niedzielnego. W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek Biuro Parafialne będzie
nieczynne.
Od poniedziałku do środy młodzież Zespołu Szkół nr 35 przeżywać będzie swoje rekolekcje. Nauki
będą od godz. 11.45 w kościele. Modlimy się w intencji rekolekcji oraz wszystkich pracowników
oświaty. W poniedziałek wystawienie Najśw. Sakramentu o godz. 17.30. Młodzież z III klas
gimnazjum zapraszamy na spotkanie przed bierzmowaniem we wtorek o godz. 19.30. Droga
Krzyżowa w Wielki Piątek dla wszystkich o godz. 15.00.
W poniedziałek, wtorek i środę w Parafii będzie tylko jeden kapłan. W poniedziałek spowiedź u św.
Jana Ap. i u św. Jana Pawła II, we wtorek u św. Mikołaja, w środę w Sanktuarium MBKM od 9.00 do
11.00 i od 15.30 do 18.30, w Wielki Piątek Noc Konfesjonałów w Sanktuarium. Plakat z godzinami
spowiedzi wywieszony jest w gablotce.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o sensie cierpienia, o liście papieża Franciszka do
młodzieży i relacja z zakończenia Peregrynacji Obrazu Matki Bożej.
W poniedziałek zakończymy I etap budowy naszego prezbiterium. Wszystkim dziękujemy za
cierpliwość oraz za wspieranie duchowe i finansowe naszej budowy. Bóg zapłać. W zeszłym tygodniu
zebraliśmy 1480 zł. na kwiaty do grobu, Bóg zapłać. Młodzież oazowa rozprowadza palmy przez
siebie wykonane, a zebrane pieniądze pragnie przekazać na letnie rekolekcje oazowe.
Zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej do Doliny Śmierci o godz. 16.00 i 20.00. OO. Jezuici
zapraszają na rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych od 15 do 17.04 w kościele oo. Jezuitów
o godz. 19.00. Wychodząc z kościoła można zabrać Torby Miłosierdzia dla najbardziej
potrzebujących. Po zakupieniu towarów można je przynieść do kościoła lub dostarczyć do Caritas DB
na ul. Cienistą.
Diakon Łukasz Kucharski przyjmie 25 maja święcenia kapłańskie. Gdyby ktoś wiedział o czymś co
czyni kandydata niegodnym tych święceń proszony jest o kontakt z WSD lub z ks. Proboszczem.
Wszystkich diakonów polecamy naszym modlitwom.
W minionym tygodniu zmarła: śp. Zdzisława Zielińska l. 66, zam. ul. GOPR 7. Polećmy ją
Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie..…

