OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Niedziela Palmowa -9 Kwiecień 20
1. Msza św. w tym tygodniu o godzinie 18.00
2. Dziś po południu o godz. 15.00 Gorzkie Żale, serdecznie zapraszam wszystkich,
dzieci, młodzież i starszych.
3. W Wielki Piątek zapraszamy wszystkich na Drogę Krzyżową o 17.30, za ostatnią
dziękuję harcerzom, a na kolejną zapraszają gimnazjaliści.
4. Nasza parafialna spowiedź jutro w Wielki Poniedziałek o 14.00 do 15.30 i
od 16.00 do 17.30.
5. W Wielki Wtorek pojadę do chorych od 13.00 na Mikulice i Ostrów.
6. W Wielką Środę pojadę do chorych na Białoboki od 13.00.
7. W Wielką Środę po mszy św. wieczornej spotkanie wszystkich ministrantów
obecność obowiązkowa.
8. Wielki Czwartek – pamiątka ostatniej wieczerzy, uroczysta Msza św.o 18.00, a
potem przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy. KSM i lektorzy zapraszają młodzież
całej parafii na wspólną adorację Pana Jezusa w ciemnicy. Adoracja do 21.00.
9. Wielki Piątek – pamiątka męki i śmierci Pana Jezusa, adoracja Jezusa w ciemnicy od
8.00 rano,uroczysta liturgia Wielkiego Piątku o 18.00, a potem przeniesienie Pana
Jezusa do Bożego Grobu. W Wielki Piątek Akcja Katolicka i Róże Różańcowe
zapraszają na wspólną adorację Jezusa w grobie do 21.00. W Wielki Piątek
obowiązuje post ścisły i nie ma w tym dniu dla nikogo żadnej dyspensy, rodziców
prosi się, aby uczyli swoje dzieci przeżywania postu ścisłego.
10.Wielka Sobota – przygotowanie do Wielkanocy, adoracja od 8.00 rano.Przed
południem poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny, o 10.00 Ostrów, o 10.30
Białoboki, o 11.00 Ostrów i o 11.30 Mikulice. Pamiętajcie o strażakach, aby
podzielić się z nimi wielkanocną radością. Uroczysta Msza św. w Wielką Sobotę o
18.00
11.Niedziela zmartwychwstanie Pańskiego – adoracja Jezusa w grobie od 5.00
zapraszam całą parafię na rezurekcję na 6.00 rano, potem Msza św. o 11.00,po
południu już Msza św. nie będzie.
Na cały tydzień życzę błogosławieństwa Bożego wszystkim parafianom oraz gościom

Ks.Zenon Bieszczad - Proboszcz

