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Ogłoszenia Parafialne 
 UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA 

2017-06-18 
 

Kalendarz liturgiczny: 
środa - wsp. św. Alojzego Gonzagi,zakonnika, 
piątek - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
sobota - Uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela. 
 
Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Odpustową w naszej Parafii. Sumie        

odpustowej o g.11.00 będzie przewodniczył Ks. Prałat Franciszek Motyka,         
a kazania głosi ks. Jacek Szydło. Po sumie Procesja Eucharystyczna z Litanią do             
Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
Po południu nie będzie już procesji i nabożeństwa. 

Składam serdeczne “Bóg zapłać’ Parafianom, za świadectwo wiary podczas Procesji          
Bożego Ciała, rodzinom za przygotowanie ołtarzy i kwiaty, które dziś zdobią naszą świątynie. 

Podczas Oktawy Bożego Ciała o g. 17.30 nabożeństwo czerwcowe połączone z procesją            
Eucharystyczną. 

W najbliższy piątek, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa o g.18.00 Msza            
św. w intencji Straży Honorowej. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów             
mięsnych.  

W przyszłą niedzielę wolontariusze Domowego Hospicjum Królowej Apostołów        
z Kurdwanowa, które niesie pomoc również chorym w naszej Parafii, będą zbierać datki do              
puszek. Hospicjum z Kurdwanowa sprawuje bezpłatną opiekę nad nieuleczalnie chorymi          
w ich domach. Są to zarówno chorzy nowotworowo jak i przewlekle oraz samotne osoby              
w podeszłym wieku. Udzielana przez hospicjum pomoc całkowicie uzależniona jest od ludzi            
dobrej woli. Serdecznie zachęcamy do ofiarności. 

W związku z brakiem postępu prac związanych z remontem ul. Cechowej planowany            
jest sprzeciw mieszkańców Piasków Wielkich i okolic. Pomysłodawcy zapraszają na spotkanie           
organizacyjne w poniedziałek 19 VI o g.19.00 przed kościołem parafialnym.  

Z okazji 300-lecia koronacji obrazu MB Częstochowskiej wśród grup Pieszej          
Pielgrzymki Krakowskiej powstaje nowa grupa, która pójdzie z Piasków Nowych. Szczegółowe           
informacje na ulotkach, które znajdują się na półce z prasą religijną. 

 
Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek g.7.00 + Honorata Rodakowska 
wtorek g.7.00 + Honorata Rodakowska 
środa g.7.00 + Honorata Rodakowska 
czwartek g.7.00 + Stanisław Seweryn 
sobota g.7.00 + Stanisław Seweryn 

 
Stworzone przez www.blizejparafii.pl 

http://www.blizejparafii.pl/


 

Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
Kraków Piaski Wielkie 
ul. Cechowa 144, 30‑685 Kraków, tel.+48 12 658 43 70, www.piaskiwielkie.pl 

 

 
 

 
Stworzone przez www.blizejparafii.pl 

http://www.blizejparafii.pl/

