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NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.

1. 04. 2018 R.

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

W Drugą Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Uroczystość Bożego Miłosierdzia. W tym
dniu o godz. 15.00 zapraszamy na wspólną modlitwę do Bożego Miłosierdzia.

Spotkanie Rodziny Różańcowej i zmiana tajemnic różańcowych będzie w niedzielę
Miłosierdzia. Spotkanie Wspólnoty Św. Ojca Pio i katecheza dla dorosłych odbędzie się w trzeci poniedziałek miesiąca ( 16.04.)

W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Adoracja
w czwartek i w piątek od godz. 17.30. W sobotę adoracja po Mszy św. wieczorowej i
Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej. W piątek dodatkowa Msza święta o godz. 16.00.

Spotkanie dzieci przygotowującej się do I Komunii św. odbędzie się w tym tygodniu w
środę i czwartek po Mszy św. wieczorowej.

W piątek z racji Oktawy Wielkanocnej nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych.

W tym roku dekoracje świąteczne wykonali nauczyciele i wychowawcy oraz młodzież i
służba liturgiczna naszej parafii. Szczególne podziękowanie składamy Kapłanom
wikariuszom naszej parafii, 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.
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Dziękujemy za ofiary, które przeznaczyliśmy na dekoracje świąteczne w naszym
kościele: Państwu Danucie i Tadeuszowi oraz anonimowej rodzinie za ofiary po 500.- zł,
Dziękujemy Wspólnocie „Domowego Kościoła” za zrobienie i ufundowanie paschału dla
naszej parafii.

Wszystkim, którzy czuwali i modlili się podczas „Triduum Paschalnego”, a szczególnie Straży
Pożarnej z Zofianki, harcerzom i młodzieży składamy serdeczne „Bóg Zapłać”.

Dziękujemy wszystkich za przysłane życzenia na adres parafii.

W poniedziałek Wielkanocny ofiary przeznaczone są na KUL.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego (8.IV) na Mszę św. o godz. 10.00 przybędzie młodzież z
Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Po Mszy św. spotkanie dla
młodzieży z naszej parafii. Zapraszamy wszystkich którzy przynależeli do parafialnego
Zespołu KSM. Obowiązkowo w ramach przygotowania do bierzmowania zapraszamy
młodzież z klas VII i II klasy Gimnazjum.

Wszystkim Parafianom i Gościom składamy serdeczne życzenia od kapłanów
pracujących i pochodzących z parafii. Życzymy wielu łask Bożych i radości
płynącej z miłości do Zmartwychwstałego Chrystusa.

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy Stefanię Grab Pomódlmy się wspólnie w jej intencji.
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