OGŁOSZENIA

PARAFIALNE

2. Niedziela Wielkanocy – Niedziela Miłosierdzia Bożego - 12. O4. 2015

Msze św. dzisiaj: 7.30, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 15.00, 18.30 i 20.00
Uroczystość Miłosierdzia Bożego

Msza św. odpustowa o godzinie 15.00.
1. „Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie
dla biednych grzeszników. Kto w tym dniu przystąpi do Źródła Życia – obiecał Pan Jezus - ten
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.” Do godnie przyjętej Komunii św. w tym dniu jest
przywiązana wyjątkowa łaska zupełnego odpuszczenia win i kar. Ta łaska jest czymś znacznie
większym niż odpust zupełny.
2. Korzystajmy pokornie z wielkiego Miłosierdzia Bożego w tym szczególnym dniu. Godzina Miłosierdzia,
w której Bóg najwięcej łask udziela, to godzina 15.00. O tej godzinie rozpoczną się uroczystości
odpustowe. O godzinie 15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego, a po niej uroczysta Msza św., którą
odprawi ks. bp Zdzisław Fortuniak
3. Zapraszamy na koncert pt. „Kolory Miłosierdzia”, który odbędzie się w naszym kościele w sobotę
18 kwietnia po wieczornej Mszy sw. o godz. 19.30
Wystąpi Chór „Maria Victoria” pod dyrekcją Agnieszki Gil.
Prowadzenie koncertu oraz poezja – Dominik Górny.
4. W niedzielę 19 kwietnia o godz. 16.30 koncert „Ad majorem Dei gloriam”
Koncert z okazji Jubileuszu 65 – lecia Chóru Dziewczęcego SKOWRONKI
Podczas koncertu zabrzmi światowe prawykonanie utworu napisanego specjalnie dla chóru przez
szwedzkiego kompozytora Martena Janssona pt. „Missa popularis” na chór dziewczęcy i kwartet
smyczkowy. Chór Dziewczęcy Skowronki jest jednym z najlepszych zespołów dziewczęcych w
Polsce.
5. W piątek różaniec za zmarłych podawanych w rocznych wymieniankach o godz. 17.45 i Msza sw. w ich
intencji o godz. 18.30
6. W przyszłą niedzielę wspólnota „ Arka” zbierać będzie datki na potrzeby swojego domu.
7. Spotkania z dziećmi komunijnymi w kościele we wtorek i piątek o godz. 16.30
7. Ks. Krzysztof w dniach od 15 do 17 maja organizuje pielgrzymkę autokarową. W programie m.in.
zwiedzanie Opactwa w Lubiążu, zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem, przejście jedną ze ścieżek w
Kalwarii, zwiedzanie Sanktuarium św. Jana Pawła II - nocleg i posiłki w Wadowicach. Koszt 350 zł.
8. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian na festyn szkolny „Smaki Świata” na terenie szkoły nr 15
w sobotę 18 kwietnia, w godzinach od 10 do 14. Będzie mnóstwo atrakcji, a głównym punktem
programu będzie kulinarny konkurs stoisk klasowych, podczas którego każda klasa zaprezentuje
wylosowany kraj poprzez jego charakterystyczne potrawy narodowe. Dochód z festynu przeznaczony
będzie na potrzeby szkoły – sprzęt nagłaśniający i ruchomą scenę.
Dodatkowo na festynie będzie można wspomóc rodzinę chorej Zosi (którą znamy, bo pomagaliśmy już
wcześniej w ramach parafii) oraz jeszcze jedną rodzinę z naszej szkoły, która również z powodu choroby
znalazła się w bardzo trudnej sytuacji.
Jednym z jurorów w konkursie kulinarnych stoisk klasowych będzie ksiądz Mateusz, który sam siebie
określa jako „kucharz niepraktykujący”… Zobaczymy, co z tego wyniknie! Zapraszamy!

