OGŁOSZENIA PARAFIALNE
5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 07.04.2019r.
1. Dziś Msza św. rekolekcyjna o godz. 12.30 dla dzieci kl. 1-4, a o godz. 11.00 dla
dzieci kl. 5-8.

2. Gorzkie Żale dziś rekolekcyjnie o godz. 17.00.
3. Dziś spotkanie rekolekcyjne wszystkich kandydatów do bierzmowania po Mszy
św. wieczornej.

4. Chorych odwiedzimy po rekolekcjach.
5. W piątek Droga Krzyżowa ulicami parafii o godz. 19.00. Planowana trasa z

kaplicy do ul. Szkolnej, następnie ul. Koszalińska, Zieleniecka, Orzeszkowej,
Szkolna do Warszawskiej, Zieleniecka do kaplicy. Zapraszamy wszystkich
parafian, szczególnie dzieci i młodzież.

6. Piątkową Drogę Krzyżową ulicami naszej parafii o godz. 19.00 przygotowują

kandydaci do bierzmowania JUNIORZY gr. 2 o nazwiskach od M do Z.
Zgłoszenia chętnych proszę kierować do jutra.

7. Droga Krzyżowa dla osób, które nie mogą wziąć udziału ulicami naszej parafii w
piątek o godz. 17.30.

8. Ostatniego dnia rekolekcji tacę ofiarujemy na potrzeby zakonu ks. Piotra –
rekolekcjonisty.

9. Do skarbonek umieszczonych przy drzwiach kaplicy i plebanii możemy złożyć
ofiarę na wykonanie grobu Pańskiego w kaplicy.

10.

W sobotę spowiedź dzieci przed I Komunią św. o godz. 8.00 – kl. 3a, o
godz. 8.30 – kl. 3c, a o godz. 9.00 – kl. 3b

11.

Zapraszamy chętnych do pomocy liturgicznej przy zbliżającym się
Triduum Paschalnym. Poszukujemy osoby, które mogłyby zaśpiewać psalm.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do Ks. Roberta.

12.

Wszystkich ministrantów i bielanki zapraszam w przyszłą sobotę na godz.
9.00 na spotkanie podczas którego szykować będziemy wielkanocne palmy i
wodę święconą. Naszych parafian, którzy chcieliby pomóc ofiarując kolorowe
wstążki, kokardki, gałązki, źdźbła zbóż, informujemy że można je jeszcze
składać do Pana Kościelnego do piątku włącznie.

13.

Informujemy też, że za tydzień, przed każdą Mszą świętą ministranci będą
prowadzić sprzedaż zrobionych przez siebie palm na niedzielę palmową. Gorąco
zapraszamy do ich nabywania. Cena zależy od szczodrości serca kupujących, a
zebrane środki przeznaczymy na fundusz naszych ministrantów i bielanek.

14.

Za tydzień wolontariusze Caritas będą po mszach rozprowadzali świece na
stół wielkanocny po 5, 12 i 15 zł.

15.

Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę Akcji katolickiej do Włoch w dn.
5-16 lipca. Szczegóły w gablocie oraz na stronie akcja.marki.net.pl
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