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Nasz Bóg jest dobry. Posłał swojego Syna, żeby pojednać ludzkość ze sobą. Stajemy
przed Nim jako grzesznicy, którzy nieraz upadli i zbłądzili. Bóg, nasz najlepszy Ojciec,
nie odrzuci tego, kto z wiarą i ufnością zwraca się do Niego, o czym usłyszymy dzisiaj
w przypowieści. Pojednanie z Bogiem to nasze najlepsze przygotowanie do zbliżających
się Świąt Wielkanocnych.
Kolekta dzisiejsza zostanie przeznaczona na potrzeby naszej parafii
na remont dachu naszego kościoła.
Wszystkich wiernych zapraszamy w każdy piątek na Drogę Krzyżową o godz. 17.15
/o 17.00 czytanie zalecek za zmarłych, które można składać w zakrystii/,
karteczki na zalecki na bocznej półce i z tyłu kościoła.
W niedzielę zapraszamy na Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym o godz. 16.15.
Przypominamy, że wierni, którzy odprawią pobożnie Drogę Krzyżową oraz Gorzkie Żale
mogą zyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.
W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
Odwiedziny chorych 15 i 16 kwietnia w Wielki Poniedziałek i Wtorek
przed świętami Wielkanocnymi.
Spowiedź św. kl. III i IV w czwartek o 17.30,
o godz. 18.00 Msza św. o powołania kapłańskie i zakonne.
W piątek na każdej Mszy św. kolekta dla potrzebujących naszej Parafii.
W sobotę 6 kwietnia ks. bp. Marek Szkudło udzieli Sakramentu bierzmowania uczniom
kl. VIII oraz gimnazjum. Kolekta w czasie tej Mszy św. na Fundusz stypendialny dla młodzieży.
Próba przed bierzmowaniem dla wszystkich kandydatów wraz z świadkami, w czwartek
o godz. 16.30. Obecność obowiązkowa.
Spowiedź dla kandydatów, rodziców i świadków, w piątek o godz. 17.15. Próba dla wszystkich,
którzy są zaangażowani w przygotowanie liturgii w piątek po wieczornej Mszy św. w kościele.
W kancelarii, zakrystii i w kościele /boczna półka/ są do nabycia
świece wielkanocne Caritas /tzw. "PASCHALIKI"/ . Cena 6 zł.
Piesza pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się od 27.06. do 30.06.2019r.
Zapisy (jak najwcześniej) w kancelarii parafialnej, koszt 170 zł.
Zapraszamy parafian do udziału w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zbiórka przed salkami katechetycznymi 11 kwietnia o godz. 11.30.
Szczegóły na ulotkach.
W dniu 12 kwietnia odbędzie się Droga Krzyżowa licząca 11 km.
Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 20.00. Serdecznie zapraszamy.
Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona zostanie na potrzeby naszej parafii
na remont dachu naszego kościoła.

