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NIEDZIELA PALMOWA 25. III. 2018 R.

Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty parafianom z Osiedla Rozwój.
Nadal ich prosimy o troskę o naszą świątynię.

Serdecznie dziękujemy parafianom za przybranie pięknymi palmami naszej świątyni.
Dzisiaj Nabożeństwo „Drogi Krzyżowej” ulicami naszego Osiedla bezpośrednio po Mszy
św. wieczorowej.

Młodzież z klas III Gimnazjum zapraszamy we wtorek (27.III.) na Mszę świętą o godz.
18.30. Po Mszy św. bardzo ważne spotkanie przygotowujące do Sakramentu
Bierzmowania. Obecność obowiązkowa.

Z pewnym wyprzedzeniem podajemy informację, że 11 i 12 kwietnia tj. (środa i czwartek), po
Mszy św. wieczorowej egzamin przed Bierzmowaniem. Młodzież przybędzie razem z
rodzicami. 11 IV. klasy A, B E, F zaś 12. IV. Klasy C i D. .

Spotkanie Rodziny Różańcowej i zmiana tajemnic różańcowych będzie w niedzielę
Miłosierdzia - w drugą niedzielę kwietnia.

W Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.30. Po Mszy św.
przeniesienie Pana Jezusa do „Ciemnicy” i adoracja Najświętszego Sakramentu
do godz. 22.00.

W Wielki Piątek
Droga Krzyżowa i Nabożeństwo Adoracji Krzyża o godz.
15.00. Po nabożeństwie adoracja przy Grobie Pańskim według podanego
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programu na tablicach ogłoszeń.

W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów wielkanocnych w kościele co pół godziny
od godz. 8.00 do 13.00. W Szklarni o godz. 9.00, we Flisach o godz. 9.30, w
Zofiance Dolnej o godz. 9.45 i w Zofiance Górnej o godz. 10.00.

Nabożeństwo Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę rozpoczynamy o godz. 19.30. Na
nabożeństwo przynosimy świece, które będą potrzebne podczas liturgii.
Rezurekcja w Niedzielę Wielkanocną o godz. 6.00.

Wyjazd Służby Liturgicznej i młodzieży na Mszę św. Krzyżma do katedry
sandomierskiej w Wielki Czwartek o godz. 8.00. Chętnych prosimy o
wpisywanie się na listę uczestników w zakrystii.

W tym roku dekoracje świąteczne wykonują nauczyciele i wychowawcy oraz młodzież i
służba liturgiczna naszej parafii. Szczególne podziękowanie składamy Dyrekcji,
nauczycielom, pracownikom i młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych z ul. Ogrodowej za
dekorację „Ciemnicy” i „Grobu Pańskiego”. Dziękujemy za ofiarowane kwiaty dla naszej
świątyni.

Dziękujemy za anonimową ofiarę 200.- zł na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziękujemy za
pozostałe ofiary, które przeznaczamy na dekoracje świąteczne w naszym kościele.
Dziękujemy Wspólnocie „Domowego Kościoła” za zrobienie i ufundowanie paschału dla
naszej parafii.

W Wielki Piątek ofiary
Jerozolimie.

zbierane podczas liturgii są przeznaczone na Grób Pański w

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy pana Józefa Witka. Pomódlmy się wspólnie w jego
intencji.
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