Ogłoszenia parafialne
Wielkanoc 12.04.2020 r.
11 kwietnia 2020
Choć drzwi były zamknięte… przyszedł Jezus …. i rzekł do nich, „Pokój wam”. Tymi słowami z
Ewangelii św. Jana pragniemy przekazać, Wam drodzy Parafianie i wszyscy Uczestniczący w życiu
naszej Parafii, najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne pokoju od Zmartwychwstałego Chrystusa,
zdrowia i Bożego błogosławieństwa w życiu rodzinnym i zawodowym. Nie zapominamy o Parafianach
chorych i starszych, którzy pozostali w domach opieki czy szpitalach. Prosimy, aby przekazać im
życzenia wielkanocne. Dzisiaj i jutro Msze św. wg porządku niedzielnego.
W zeszły piątek rozpoczęliśmy Nowennę do Bożego Miłosierdzia. W przyszłą niedzielę, Niedziela
Bożego Miłosierdzia. W piątek Wielkanocny nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania potraw
mięsnych.
W przyszłą niedzielę o godz. 10.00 Msza św. imieninowa ks. Roberta. Dziękujemy mu za jego posługę
w Parafii i modlimy się o potrzebne łaski, Szczęść Boże.
Chciałbym serdecznie podziękować za dekoracje, które w tym czasie udaje nam się wykonać, Bóg
zapłać.
We wtorek Nabożeństwo do św. Mateusza o 17.30, a w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy.
Posługa spowiedzi świętej w naszej Parafii: ksiądz jest do dyspozycji w konfesjonale 20 min. przed
każdą Mszą św. Prosimy by w kościele zawsze nie było więcej niż 5 osób. Polecamy elektroniczną
wersję Przewodnika Katolickiego dostępną na stronie Przewodnika.
Chciałbym jak najserdeczniej podziękować tym wszystkim, którzy w tym trudnym czasie wspierają
naszą Parafię, nie tylko duchowo ale i materialnie. Wszystkim bardzo dziękujemy, Bóg zapłać.
Po każdej Mszy św. śpiewamy Suplikację, a po Mszy św. o godz. 18.00 modlimy się na Różańcu w
intencji wszystkich Parafian i całego świata. Zachęcamy do wspólnoty modlitewnej.
W zeszłym tygodniu zmarli: śp. Stanisława Gorzkiewicz l. 66 zam. ul. Przybory 2 i śp. Jolanta Lasocka
l. 72, zam. ul. Chałubińskiego 1 oraz śp. Aurelia Piotrowska l. 97, zam. ul. Porazińskiej 7. Zmarłych
polećmy Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie...

