Ogłoszenia parafialne
5 Niedziela Wielkiego Postu
19 marca 2021
Zapraszam na przeżywanie wielkopostnych nabożeństw: Droga Krzyżowa dla dzieci w każdy piątek o
godz. 17.30, a dla młodzieży i dorosłych po Mszy św. o godz. 18.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali, z
kazaniem pasyjnym, w każdą wielkopostną niedzielę o godz. 17.15.
W Niedzielę Palmową – poświęcenie palm podczas każdej mszy św.
Organizatorzy Misterium Męki Pańskiej w fordońskiej Dolinie Śmierci pragną nas zaprosić do
głębszego przeżycia Wielkiego Tygodnia. Rok temu zmuszeni byli odwołać przygotowane
wydarzenie. Tym razem nie chcą tego Bożego dzieła ponownie „odkładać na później”. Wychodzą
zatem z propozycją realizacji Misterium w formie ścieżki dźwiękowej we wspólnocie parafialnej.
Dlatego, tegoroczne Misterium będziemy mogli przeżyć w naszej parafii, w Niedzielę
Palmową o godz. 16.30. Będzie ono miało formę przygotowanego wcześniej przez aktorów
nagranego słuchowiska, powiązanego z Adoracją Krzyża. Całe nabożeństwo stanie się
podsumowaniem rekolekcji wielkopostnych. W tym roku spotkamy się z Jezusem, ale także z
młodymi wędrującymi po górach razem z ks. Karolem – Wujkiem , który stanie się Janem Pawłem II.
Internetowa relacja również na parafialnym kanale na YouTube.
W Niedzielę Palmową, zapraszam na niezwykłą WIELKOPOSTNĄ MSZĘ SMYCZKOWĄ,
„MISSA ARCIS” o godz. 10.00. Będzie również możliwość przeżycia jej poprzez przekaz
internetowy na parafialnym kanale na YouTube.
Chorych naszej parafii, z posługą sakramentalną przed Świętami Wielkiej Nocy – na
indywidualne zgłoszenia – odwiedzimy 26.03 (piątek) od godz. 7.30.
Spowiedź św. wielkanocną przeżywać będziemy w naszej parafii, w sobotę, 27.03 (przed Niedzielą
Palmową) w godz. od 9.00 do 10.00 oraz od 16.00 do 18.00. Jednocześnie od 22.03, od poniedziałku
do piątku, 26.03, będzie okazja do spowiedzi św. pół godziny przed każdą mszą św.
Zapraszam serdecznie dzieci do parafialnego KONKURSU NA NIESAMOWITĄ PALMĘ
WIELKANOCNĄ – rozstrzygnięcie konkursu w Niedzielę Palmową na Mszy św. o godz. 12.00.
Sposób i technika przygotowania dowolne!
Spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania, w
najbliższy czwartek, 25.03, po mszy św. o godz. 18.00.
Ze względu na to, że jest z nami ks. Piotr, możemy przyjąć więcej intencji mszalnych. Kto
byłby zainteresowany zamówieniem mszy św. zapraszamy po każdej mszy św. do zakrystii lub w
biurze parafialnym. Jest też możliwość przesłania prośby przez specjalny formularz zgłoszeniowy na
stronie internetowej. Zmienił się również nr telefonu do kontaktu z Parafią. Teraz jedynym numerem
obowiązującym jest: 519 317 777.
Przypominam o tygodniowych, parafialnych nabożeństwach: w środę o godz. 7.00, Msza św.
przez wstawiennictwo św. Judy Tadeusza. Jest patronem od spraw trudnych i
beznadziejnych.Kartki z intencjami – prośbami do św. Judy Tadeusza można zostawić w koszyku

pod chórem. Będą odczytywane na początku mszy św. Intencje modlitewne do św. Judy Tadeusza,
można zamawiać również przez specjalny formularz na stronie internetowej Parafii. Również w środy
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy św. o godz. 18.00 (kartki z intencjami można
wcześniej włożyć do koszyka pod chórem oraz wysłać przez specjalny formularz zgłoszeniowy na
stronie internetowej parafii); adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek, od godz. 16.00
do 18.00; Koronka do Bożego Miłosierdzia, w piątek po mszy św. o godz. 18.00. W niedzielę o godz.
7.30 Wymienianki Roczne za naszych bliskich zmarłych, a po nich Godzinki ku czci Matki Bożej.
Przypominam, że ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne: w kościele proszę
zakrywać usta i nos oraz zachować dystans w ławkach. Przy wyjściu znajdują się miejsca do
dezynfekcji rąk.
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; z naszej parafialnej wspólnoty
odeszli do wieczności: +Wiesław Siudowski, ostatnio mieszkający w Garwolinie, lat 62, +Pelagia
Janyga, zam. ul. Zaświat 71, lat 95 oraz +Zbigniew Minikowski, zam. ul. Gdańska 228, lat 68; a także
o zmarłych budowniczych i ofiarodawcach tej świątyni oraz pierwszym Proboszczu i budowniczym
tego kościoła +ks. Prałacie Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

