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Ogłoszenia Parafialne 

Rok A, III Tydzień Wielkanocny 

2020-04-26 

 

Kalendarz liturgiczny: 

środa - Święto św. Katarzyny ze Sieny,dziewicy i doktora Kościoła, 

   patronki Europy, 

piątek - wsp. św. Józefa,rzemieślnika, 

sobota - Uroczystość NMP Królowej Polski. 

 

We środę zmiana tajemnic różańcowych. O g.17.30 wystawienie Najświętszego         

Sakramentu i wspólny Różaniec. O g.18.00 Msza św. w intencji Róż Różańcowych.            

Początek  nowenny przed uroczystością św.Stanisława,biskupa i męczennika. 

W I czwartek miesiąca o g.18.00 Msza św. o powołania kapłańskie i zakonne             

z naszej wspólnoty parafialnej. 

W I piątek miesiąca spowiedź św. rano od g.6.30 i po południu od g.17.00.              

Nabożeństwo majowe o g.17.30. Msza św. w intencji Straży Honorowej NSPJ             

o g.18.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu o g.20.15. Wyjazd do chorych od g.9.00.            

Prosimy o zgłoszenie tychże chorych w zakrystii. 

Arcybiskup metropolita krakowski na ten dzień udzielił dla archidiecezji krakowskiej          

dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. 

W sobotę Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze św.          

o g.7.00, 9.00, 11.00, 18.00. Na każdej Mszy św. odnowimy Akt Zawierzenia Matce Bożej              

Jasnogórskiej. 

Z racji I soboty miesiąca o g.17.o0 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Majówka,           

Różaniec, Adoracja i Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP. 
Kancelaria parafialna w tym dniu nieczynna. 

W przyszłą niedzielę dzień imienin S. Dobrawy, naszej organistki, którą polecamy           

modlitwom wiernych, szczególnie na Mszy św.o g. 9.00, którą odprawimy w Jej intencji.  

Uprzejmie prosimy osoby, które zamówiły intencje Mszy św. na poniedziałek 4 maja            

o g.8.00 i 17.00 o kontakt z kapłanem w zakrystii. 

Prosimy o przestrzeganie przepisów sanitarnych dotyczących udziału wiernych        

w nabożeństwach.  

Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek g.7.00 + Franciszek Rączka 

wtorek g.7.00 + Franciszek Rączka 

środa g.7.00 + Franciszek Rączka 

czwartek g.7.00 + Franciszek Rączka 

piątek g.7.00 + Franciszek Rączka 

sobota g.7.00 + Franciszek Rączka 
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