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Ogłoszenia Parafialne 

Rok C, VIII Tydzień Okresu Zwykłego 

2019-03-03 

 

Kalendarz liturgiczny: 

poniedziałek - Święto św. Kazimierza,Patrona Archidiecezji Krakowskiej. 

 

Dziś Niedziela Zapustna, którą corocznie przeżywamy jako Niedzielę        

Eucharystyczną z adoracją Najświętszego Sakramentu w godzinach między Mszami św.          

Porządek Adoracji: 
po Mszy św. o g.7.00 -  Róże Różańcowe niewiast, 

po Mszy św. o g.9.00-  młodzież i grupa oazowa, 

od g.11.45 do 12.30 -  mężczyźni ze Świątnik, 

od g.12.30 do 13.15 -  mężczyźni z Podlesia, 

od g.13.15 do 14.00 -  mężczyźni z Poręby, 

od g.14.00 - dzieci, służba liturgiczna ,schola, 

od g.15.00 - Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Na zakończenie po Mszy św. o g.16.00 Wieczór Uwielbienia z błogosławieństwem           

Najświętszym Sakramentem. 

Intencje Mszy św. na II półrocze 2019 r. będą przyjmowane od 5 III /tj. wtorku/ po                

Mszy św. porannej. 

Msze św. w Środę Popielcową z obrzędem posypania głów popiołem celebrujemy           

o g.7.00, 8.00, 17.00, 18.00. Obowiązuje post ścisły. Składka w tym dniu przeznaczona jest na               

pokrycie kosztów ogrzewania kościoła. 

Kancelaria czynna we środę od g.16.00 - 17.00. 

W I czwartek o g.18.00 Msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych z naszej               

Parafii. 

W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci 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. 

W niedzielę 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. Kazania pasyjne głosi               

ks.Wojciech Dzioboń z parafii na Piaskach Nowych. 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 33 w Krakowie informuje, że w okresie           

od 1 do 29 marca 2019 r. trwa rekrutacja na rok szkolny 2019/2020. W terminie tym należy                 

zapisać dziecko w systemie elektronicznym i złożyć odpowiednie dokumenty do Przedszkola.           

Ze szczegółami zapoznać się można na stronie internetowej Przedszkola. 

Osoby zainteresowane zapisem,mają możliwość uczestnictwa wraz z dziećmi w dniu          

otwartym, zaplanowanym 7 marca w g.16.30-18.00. 
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Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek g.7.00 + Ryszard Tychmański 

wtorek g.7.00 + Ryszard Tychmański 

środa g.7.00 + Ryszard Tychmański 

czwartek g.7.00 + Ryszard Tychmański 

piątek g.7.00 + Ryszard Tychmański 

sobota g.7.00 + Ryszard Tychmański 
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