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Dziś o g.15.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, po nim Gorzkie Żale           

z kazaniem pasyjnym, a na zakończenie o g.16.00 Msza św. bez kazania. 

Intencje Mszy św. na II półrocze 2020 r. będą przyjmowane od 10 marca /tj. wtorku/               

po Mszy św. porannej. 

Spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania kl.VII i VIII we wtorek o g.19.00. 

Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w środę po wieczornej             

Mszy św. 

Z inicjatywy świeckich w kaplicy adoracji przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego           

na Kurdwanowie w środę o g.20.00 odbędzie się modlitwa w intencji o zwalczenie             

koronowirusa i bezpieczeństwo rodzin naszej Ojczyzny jako pilną potrzebę naszych czasów. 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci w piątek o g.17.00, dla młodzieży           

i starszych o g.17.30. 

Msza św. w intencji wiernych zmarłych wypominanych w wypominkach rocznych          

w sobotę o g.18.00. 

Uprzejmie prosimy o uporządkowanie grobów wiernych zmarłych na naszym         

cmentarzu. 

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

i prace posadzkarskie w naszej świątyni. 

Przy wyjściu z kościoła Grupa Charytatywna rozprowadza Paschaliki. Dochód ze          

sprzedaży przeznaczony jest na potrzebujących naszej Parafii. 

Rada Dzielnicy XII i Stowarzyszenie PRO MUSICA zaprasza na koncert pasyjny           

w parafii MB Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu w sobotę 14 marca o g.19.00. Bilety              

wstępu znajdują się na półce z prasą religijną. 

Zebranie sprawozdawcze K.S.”ORZEŁ” w niedzielę 15 marca o g.10.15 w budynku           

klubowym przy ul. Niebieskiej. 

Szkoła Podstawowa nr 154 dla dzieci z wadą słuchu w Krakowie przy ul. Niecałej 8               

/w dzielnicy Borek Fałęcki/ zaprasza na Dzień Otwartej Szkoły, który odbędzie się w środę              

18.03. o g.10.00. Szczegółowe informacje na plakacie w gablocie. 

Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek g.7.00 + Maria Wałach 

wtorek g.7.00 + Maria Wałach 

środa g.7.00 + Maria Wałach 

czwartek g.7.00 + Adam Tyranowski 

piątek g.7.00 + Adam Tyranowski 

sobota g.7.00 + Zdzisław Kubień 
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