
 

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 

 

Ogłoszenia Parafialne 

Uroczystość Wniebowstapienia Pańskiego 

2018-05-13 

 

 

Kalendarz liturgiczny: 

poniedziałek - Święto św. Macieja,Apostoła, 

środa - Święto św. Andrzeja Boboli,prezbitera i męczennika. 

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas nabożeństw majowych, które        

odprawiamy w niedzielę i święta o g. 1530
, a w dni powszednie o g. 1730

. 

Dziś po Mszy św. o g.16.00 Różaniec fatimski z procesją wokół kościoła. 

Spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania z kl. II i III Gimnazjum we            

wtorek o g.19.00. 

Msza św. w intencji Ojczyzny we środę o g.18.00.  

Spotkanie osób chcących się włączyć w organizację wrześniowego festynu parafialnego          

z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości  we środę po Mszy św. wieczornej. 

Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. we środę po Mszy św.             

wieczornej. Odbiór strojów komunijnych w piątek ok. g.17.30 w salce katechetycznej. 

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

W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W Wigilię tego dnia           

rozpoczniemy modlitewne czuwanie organizowane przez oazę naszej Parafii. Szczegółowy         

program wywieszony jest w gablocie.Przez cały tydzień można składać intencje modlitewne,           

które zostaną odczytane podczas tegoż czuwania. 

W niedzielę o g.11.00 Uroczystość Złotych i Srebrnych Jubileuszów         

Małżeńskich. Prosimy Jubilatów o zapisywanie się w zakrystii na wspólną Mszę św.            

Jubileuszową. 

Spotkanie dla rodziców dzieci przeżywających w tym roku I rocznicę Komunii św.            

w przyszłą niedzielę po Mszy św. o g.11.00. 

Bóg zapłać za ofiary dziś składane na potrzeby Parafii. 

Wyjazd pielgrzymów do Kalwarii i Wadowic jutro o g.8.00 z parkingu. 

 

Opiekunowie Asysty Krakowskiej proszą o zgłaszanie się chętnych, zwłaszcza         

młodzieży męskiej i żeńskiej, na udział w uroczystościach w Kalwarii Zebrzydowskiej           

w dniach 13 - 19  sierpnia br. 

 

Mieszkańców Piasków Wielkich i okolic zapraszamy na spotkanie w szkole przy           

ul. Cechowej 57 - 17.05.2018 r. /czwartek/ o g.18.30. Tematem spotkania będzie próba             

reaktywowania Szkoły Podstawowej nr 57 i propozycja budowy wjazdu/zjazdu do/z          

autostrady na tereny przyległe do naszej dzielnicy tzw.  Węzła Tuchowskiego. 

 
Stworzone przez www.blizejparafii.pl 

http://www.blizejparafii.pl/
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Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek g.7.00 + Antoni Parda 

wtorek g.7.00 + Antoni Parda 

środa g.7.00 + Antoni Parda 

czwartek g.7.00 + Antoni Parda 

piątek g.7.00 + Stefan Stefanik 
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