Ogłoszenia parafialne
Wielkanoc
21 kwietnia 2019
21 kwietnia 2019

1. W przyszłą niedzielę - Niedzielę Miłosierdzia Bożego, przystępując do Komunii świętej możemy
zgodnie z obietnicą Chrystusa przekazaną św. Faustynie otrzymać odpuszczenie win i kar. Do
Święta Miłosierdzia przygotowujemy się przez nowennę odprawianą codziennie 15 minut
przed Mszą świętą wieczorową.
2. Bóg zapłać za bardzo liczny udział parafian w obchodach Triduum Paschalnego. Dziękujemy
Oazie Domowego Kościoła za przygotowanie Grobu Pańskiego, za dekorację kwiatową pani
Elżbiecie Natora, a licznemu zastępowi strażaków ze Sławacinka Starego wraz z sekcją
młodzieżową za ich szczególną służbę Chrystusowi przy Grobie Pańskim. Cieszymy się z
bardzo licznej obecności ministrantów i służby liturgicznej ołtarza. Dziękujemy Chórowi
Parafialnemu za pomoc w. przeżywaniu tych głębokich tajemnic. Dziękujemy rodzicom i ich
dzieciom, które przyszły do procesji rezurekcyjnej oraz wszystkim niosącym chorągwie i
feretrony. Bóg zapłać za przyniesione dary dla ubogich, a grupie charytatywnej za
przygotowanie paczek i dostarczenie ich do chorych i samotnych.
3. Kandydatów do sakramentu bierzmowania z klas III Gimnazjum i ich rodziców prosimy na
spotkanie na salę na nowej plebanii, które odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 16.30.
4. Z racji uroczystego obchodzenia oktawy Wielkanocy w najbliższy piątek nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
5. W piątek Wspólnota Ruchu Światło – Życie zaprasza na godz. 19.00 na celebrację Słowa
Bożego „Panie naucz nas się modlić”.
6. W Niedzielę Miłosierdzia suma odpustowa w sanktuarium Chrystusa Miłosiernego o godz.
12.30.
7. W przyszłą niedzielę Mszą św. o godz. 18.00 rozpocznie się Wieczór Uwielbienia Chrystusa
Miłosiernego.
8. Parafianie, którzy jadą na pielgrzymkę do Rzymu proszeni są o wpłacenie zaliczki w kwocie co
najmniej 500 zł do przyszłej niedzieli. Można zapisać się jeszcze na pielgrzymkę śladami św.
Jozafata na Kresy: Wilno. Połock, Witebsk, Mińsk.
9. Firma „Mirbud” zakończyła odnawianie elewacji kaplicy w Wilczynie.
10. W przyszłą niedzielę o godz. 10.00 będzie sprawowana Msza święta w intencji naszego księdza
Proboszcza z racji imienin.
11. Dzieci zapraszamy do błogosławieństwa.
12. W minionym tygodniu odeszła do Pana Jurowska Jadwiga, za nią, za zmarłych dobrodziejów
naszej parafii, zmarłych kapłanów i zmarłych bliskich naszemu sercu módlmy się: Wieczny
odpoczynek....

