Ogłoszenia duszpasterskie – 8 V 2022
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
W poniedziałek o godz. 16.30 przy bramie kościelnej powitamy
Ikonę Świętej Rodziny. Po wprowadzeniu jej do kościoła
odśpiewamy majówkę. O godz. 17.00 uroczysta Msza św.
Modlitewne czuwanie przy Ikonie potrwa do godz. 21.00.
Następnego dnia we wtorek, do udziału we Mszy św. o godz.
8.00 lub o godz. 14.00 bardzo gorąco zapraszamy
tegorocznych złotych i srebrnych Jubilatów. O godz. 15.00
koronka do Bożego Miłosierdzia i obrzęd pożegnania Ikony
Świętej Rodziny.
Szczegółowy program nawiedzenia Ikony jest wywieszony w
gablotkach oraz podany na stronie internetowej parafii.
Prosimy o Waszą obecność i modlitwę przy Ikonie. Ten
szczególny czas dany naszej parafii niech będzie przede
wszystkim okazją do radosnego dziękowania za sakrament
małżeństwa i dar życia rodzinnego.

Wyrażamy wdzięczność wszystkim Ofiarodawcom, którzy
w kwietniu wsparli potrzeby parafii. Wysokość ofiar składanych
w kopertach bądź przelanych na konto wyniosła 7600 zł. Bóg zapłać!
Zapraszamy na codzienne NABOŻEŃSTWO MAJOWE: w niedzielę po
Mszy św. o godz. 15.00, w dni powszednie o godz. 17.30.
W sobotę o godz. 10.30 spotkanie w salce kandydatów do
bierzmowania - uczniów z klas VII o godz. 10.30.
W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 UROCZYSTOŚĆ
PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ. Bardzo prosimy, aby osoby nie
związane z uroczystością wybrały w tym dniu inną Mszę św. Miejsca
siedzące w ławkach będą zarezerwowane dla rodzin dzieci
komunijnych. SPOWIEDŹ dla dzieci, ich rodziców i krewnych w
piątek (13 maja) o godz. 16.00.
Rocznica Pierwszej Komunii w niedzielę 5 czerwca na Mszy o
godz. 11.00.
Dziękujemy mieszkańcom III części Łąk za złożoną ofiarę na potrzeby
parafii w wysokości 430 zł. W nadchodzącym tygodniu troskę o naszą
świątynię powierzamy rodzicom dzieci komunijnych.
W minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności śp. Stanisława
Garczyńskiego z Woli Zabierzowskiej.

Dobry Jezu a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen
Solenizantom i Jubilatom nadchodzącego tygodnia składamy
serdeczne życzenia zdrowia i ob tości łask Bożych, a wszystkim radosnego
świętowania niedzieli oraz opieki Bożej na cały tydzień.

!


.


fi

Matko Boża, Pani Zabierzowska - miej nas w swojej opiece

NAWIEDZENIE IKONY ŚWIĘTEJ RODZINY
9 V – poniedziałek, uroczystość św. Stanisława BM

16.30 – powitanie Ikony
Nabożeństwo majowe
17.00 - UROCZYSTA EUCHARYSTIA
Modlitewne czuwanie do godz. 21.00
20.00 – Różaniec, część radosna
21.00 – Apel Jasnogórski

10 V – wtorek

8.00 – Msza św. z formularza o Świętej Rodzinie
Po Mszy Różaniec, część bolesna
Modlitewne czuwanie do godz. 15.00
12.00 – Różaniec, część chwalebna
14.00 – Nabożeństwo majowe
Msza św. z formularza o Świętej Rodzinie
15.00 - Koronka do miłosierdzia Bożego
Zakończenie perygrynacji

