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Ogłoszenia Parafialne 

Rok A, V Tydzień Wielkanocny 
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Kalendarz liturgiczny: 

środa - wsp. NMP z Fatimy, 

czwartek - święto św. Macieja,apostoła, 

sobota - święto św. Andrzeja Boboli,prezbitera i męczennika. 

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas nabożeństw majowych, które        

odprawiamy w niedzielę i święta o g. 15.30, a w dni powszednie o g. 17.30. 

W środę Nabożeństwo Fatimskie. O g.17.30 wystawienie Najświętszego        

Sakramentu, Majówka, Różaniec z procesją wokół kościoła i Msza św. Prosimy przynieść            

świece. 

Msza św. i Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia w piątek o g.18.00. 

Spotkanie Rady Parafialnej w piątek o g.19.00.. 

“Bóg zapłać” za ofiary dziś złożone, które przeznaczymy na modernizację ogrzewania           

i prace posadzkarskie w naszej świątyni. 

Ofiary można składać także na konto Parafii -  

Bank Pekao S.A. 46 1240 1444 1111 0000 0937 1011.  

 

 

Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek g.7.00 + Maria Bilska 

wtorek g.7.00 + Maria Bilska 

środa g.7.00 + Maria Bilska 

czwartek g.7.00 + Maria Bilska 

piątek g.7.00 + Maria Bilska 

sobota g.7.00 + Maria Bilska 
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Czcigodni Księża, 

Drodzy Archidiecezjanie, 

Przeciwności, z którymi w ostatnich miesiącach zmaga się społeczność światowa, dotykają           
boleśnie wszystkich bez względu na pochodzenie i wyznawaną religię. Tym samym jednak            
owe trudne okoliczności tworzą niezwykłą okazję do zjednoczenia się mimo różnic w pomocy             
pokrzywdzonym i modlitwie o ustanie epidemii. 

W związku z tym Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego w imieniu Ojca Świętego             
Franciszka skierowała do Episkopatów całego świata prośbę, by czwartek, 14 maja 2020            
roku uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii            
koronawirusa. W te duchowe praktyki włączą się także – według własnej wiary i tradycji –               
przedstawiciele innych religii. 

Polecam zatem Czcigodnym Księżom, by ogłosili wiernym Archidiecezji Krakowskiej         
wspomnianą inicjatywę, a wszystkich – duchownych i świeckich – zachęcam do podjęcia            
modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji ustania epidemii.  

Z serdecznym pasterskim błogosławieństwem. 

† Marek Jędraszewski 
Arcybiskup Metropolita Krakowski 
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