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1. Dzisiaj o godz. 17 nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia.
2. Pięćdziesiąt dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego
obchodzimy w Kościele z wielką radością jako jeden dzień świąteczny. Osiem pierwszych dni
Okresu Wielkanocnego stanowi Oktawę Wielkanocy, tzw. Biały Tydzień. Obchodzi się je jako
uroczystości Pańskie. Zachęcamy do przeżywania w duchu radości tychże dni i korzystania
z Eucharystii, która jest uobecnieniem paschalnej ofiary Chrystusa. Codziennie do II Niedzieli
Wielkanocy odprawiamy Nowennę do Bożego Miłosierdzia.
3. Jutro – 02.04. – przypada 8 rocznica śmierci bł. Jana Pawła II. Pragniemy pamiętać o tym
niezwykłym Rodaku, którego Bóg ustanowił Pasterzem Kościoła i obdarzył łaską świętości. O godz.
1800 w Kościele na Serbinowie sprawowana będzie Msza św. dziękczynna, a po niej odbędzie się
procesja do pomnika bł. Jana Pawła II. Zachęcamy do udziału.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, na którą zapraszamy Wspólnotę dla Intronizacji
i Stowarzyszenie Krwi Chrystusa. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji i PZC.
5. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta z modlitwą za powołanych i o nowe
powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy św. odbędzie się comiesięczne spotkanie Stowarzyszenia
Krwi Chrystusa oraz Oazy.
6. W I piątek miesiąca wyjątkowo nie będzie odwiedzin chorych, ponieważ odwiedzaliśmy ich
przed świętami. O godz. 1630 spotkanie Kółka Dzieciątka. O godz. 1700 wystawienie Najświętszego
Sakramentu, a od godz. 1730 możliwość spowiedzi z racji I piątku. Po Mszy św. spotkanie Straży
Honorowej i KSM.
7. W I sobotę miesiąca o godz. 1715 spotkanie KPRM. O godz. 1800 Msza św. z nabożeństwem
pierwszo sobotnim do godz. 2000.
8. Najbliższa niedziela – II Wielkanocna, to Święto Bożego Miłosierdzia. Szczególny dzień, by
wejść w tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Jest to święto patronalne Caritas, zatem Msza św.
o godz. 1030 sprawowana będzie w intencji PZC i tych parafian, którzy czynnie świadczą
miłosierdzie. Na Mszę św. o godz. 1200 prosimy dzieci klas II oraz te dzieci, które w okresie
Wielkiego Postu składały swe ofiary do skarbonek Caritas, aby w darach ofiarnych złożyły ten
dar jałmużny wielkopostnej przeznaczonej dla chorych i ubogich dzieci. O godz. 1500
nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, a po nim adoracja Najświętszego Sakramentu do Mszy
św. wieczornej. O godz. 1650 wykład maryjny, po nim modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic
różańcowych. Msza św. o godz. 1800 w intencji Straży Honorowej NSPJ.
9. W przyszłą niedzielę organizowana jest autokarowa pielgrzymka do Krakowa – Łagiewnik.
Chętnych do udziału w niej prosimy o zapisanie się w zakrystii do środy włącznie. Wyjazd
o godz. 600 spod kościoła. Koszt 40 zł. Zapisane osoby prosimy o wpłatę również do środy.
10. Jutro o godz. 1100 w Świetlicy Parafialnej odbędzie się spotkanie dotyczące naturalnego leczenia chorób
zwyrodnieniowych, reumatycznych i innych schorzeń. Ze stolika za ławkami można sobie zabrać stosowne
zaproszenia.
11. W związku z planowanym Piknikiem z okazji Jubileuszu 10 – lecia naszej parafii, zwracamy się do
ludzi dobrej woli o ofiarowanie fantów i ufundowanie nagród na loterię fantową. Fanty prosimy składać
najpóźniej do połowy kwietnia. Z góry dziękujemy za każdy dar.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy świątecznej, która wyłożona jest na stoliku pod chórem.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 4 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur porządkowy w świątyni
i ofiarę 250 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji we wtorek o godz. 700. W tym tygodniu prosimy
o taki dyżur parafian z bl. nr 5 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 - 15.
14. Pragniemy wyrazić szczególną wdzięczność tym wszystkim parafianom, którzy włączyli się
w przygotowanie i przeżycie tegorocznych Świąt Wielkanocnych. Dziękujemy za pracę przy sprzątaniu
świątyni i jej obejścia, za przygotowanie Grobu Pańskiego i wystroju świątyni. Również tym wszystkim,
którzy brali czynny udział w czynnościach liturgicznych Triduum Paschalnego. Dziękuję księżom
współpracownikom za posługę kapłańską, naszej ofiarnej służbie kościelnej, paniom dekoratorkom,
organiście, LSO, scholii, wszystkim wspólnotom i każdemu z osobna za czynny udział w przeżywaniu
naszych parafialnych uroczystości. Dziękujemy różom różańcowym, Straży Honorowej NSPJ,
Stowarzyszeniu Krwi Chrystusa oraz osobom indywidualnym za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu
i wszystkim Wam za każdą ofiarę i dobro wniesione do naszej wspólnoty. Niech Zmartwychwstały
Jezus obdarzy Was swym błogosławieństwem i stokrotnie Wam wynagrodzi.

