II Niedziela Wielkanocna- Miłosierdzia Bożego – 8.04.2018r.

Zapraszamy dzisiaj wiernych na Koronkę do Miłosierdzia Bożego i nabożeństwo wyjątkowo o
godz. 15.00 w tzw. Godzinie Miłosierdzia
Jutro obchodzimy w Kościele przeniesioną z powodu Wielkiego Tygodnia Uroczystość
Zwiastowania Pańskiego/ 25.03/. Jest to również Dzień Świętości Życia. Msze święte
odprawimy: rano o godz. 7.00 8.00 9.15 popołudniu o 16.30 i wieczorem o godz. 18.00
Zapraszamy.
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej w salce katechetycznej comiesięczne spotkanie
członków Grupy Pielgrzymkowej oraz wszystkich zainteresowanych wspólnym, parafialnym
pielgrzymowaniem.
W środę po Mszy św. wieczornej Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
W czwartek na godz. 16.00 do spowiedzi św. miesięcznej zapraszamy uczniów klas 4 i 5 a
wszystkie dzieci na Mszę św. szkolna o godz. 16.30
W kancelarii parafialnej można zamówić Ofiarę Mszy św. w intencji żyjących, prosząc o Boże
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę z okazji rocznicy urodzin, imienin, rocznicy ślubu a także w
ważnych sprawach rodziny oraz za naszych bliskich zmarłych.
W sobotę od godz. 17.00 Godzina Święta, czas adoracji Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie oraz okazja do spowiedzi św.
Bóg zapłać za złożoną ofiarę na zapłacenie za ogrzewanie naszego kościoła. Dziękujemy
wszystkim, którzy wspierają odnowę naszej świątyni przez zakup cegiełek oraz ofiary
przekazywane w kopertach i na konto parafii. Dziękujemy za kwiaty i posadzenie ich przed
figurą św. Jadwigi, naszej Patronki.
Przykro nam. że mieszkańcy ul. Ks. Janika 24 i 26 nie chcieli nam pomóc w sprzątaniu naszej
świątyni w minionym tygodniu. W sobotę na godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszamy
mieszkańców ul. Ks. Janika 28 i 30
Dzisiejsza niedziela to Niedziela Miłosierdzia Bożego, która rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia,
czas refleksji nad nasza postawą wobec potrzebujących naszej pomocy duchowej i materialnej.
Po Mszy św. przed kościołem, jak w całej Polsce, będzie zbiórka ofiar do puszek na potrzeby
CARITAS Parafii i Diecezji. Polecamy to Waszej ofiarności.
Wychodząc z kościoła można nabyć wydanie” Gościa „ oraz Informator Parafialny.
Ufni w Boże Miłosierdzie – przyjmijmy Boże błogosławieństwo

