Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
1 kwietnia 2018 r.

1. Jutro porządek Mszy św. jak w Niedzielę, również jutro przypada 13 rocznica śmierci św.
Jana Pawła II.
2. Serdecznie dziękujemy ks. Tadeuszowi, Panu Darkowi za przygotowanie Ciemnicy i
Grobu Pana Jezusa – Bóg zapłać.
3. Dziękujemy za ofiary złożone na kwiaty do Grobu Pana Jezusa i z racji święcenia
pokarmów, dziękujemy sholi za udział w Uroczystościach Triduum Paschalnego – Bóg
zapłać.
4. Dziękujemy strażakom, za pełnienie straży przy Grobie Pana Jezusa, oraz za udział w
procesji, tym samym zapraszamy Panów strażaków do udziału we wszystkich
Uroczystościach i procesjach.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca, spowiedź z
racji pierwszego piątku w piątek od godz. 15,30, natomiast o godz. 16,00 będzie
Msza św. dla dzieci, po wieczornej Mszy św. będzie wystawienie Najśw. Sakramentu i
Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa. W sobotę po wieczornej Mszy św. będzie
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny.
6. Przyszła Niedziela jako Niedziela Biała, w Kościele obchodzona jest jako Niedziela
Miłosierdzia Bożego.
7. Przyszła Niedziela jest drugą Niedzielą miesiąca, po sumie będzie wymiana Tajemnic
Różańcowych, oraz zgodnie z zapowiedzią taca przeznaczona jest na położenie kostki na
cmentarzu.
8. Gość Niedzielny - zachęcamy do czytania

9.

Naszym parafianom i miłym Gościom pragniemy złożyć najlepsze życzenia
Świąteczne – niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza Was swoim
błogosławieństwem, zdrowiem i pokojem. Zwycięstwo, które Jezus odniósł nad
grzechem i śmiercią, niech każdego dnia pomaga odmieniać nasze życie i napełnia
każdego swoją mocą, siłą i miłością.

Siódma Niedziela Wielkanocna
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

13 maj 2018 r

1. Dziś w naszej parafii przeżywamy uroczystość Odpustowe ku czci Patronki naszej Parafii
- Matki Bożej Łaskawej, suma odpustowa odprawiona zostanie o godz. 12,00 na którą
zapraszamy wszystkich parafian i miłych gości, po sumie będzie procesja na którą
zapraszamy asystę, ministrantów, bielanki i panów strażaków.
2. Biały tydzień dzieci które wczoraj przystąpiły do Pierwszej Komunii św. trwać będzie od
poniedziałku do czwartku włącznie, w poniedziałek dzień misyjny - dzieci pomagają
dzieciom na misji, wtorek - odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych - dzieci przychodzą ze
świecami które miały na chrzcie św., środa - dzieci dziękują rodzicom, czwartek, dzieci
zawierzają się Matce Bożej - Niepokalanów.
3. Jutro przypada święto św. Macieja - Apostoła.
4. We środę przypada Uroczystość św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona
Polski.
5. W przyszłą Niedzielę przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, a także kończy
się okres Komunii wielkanocnej.
6. W przyszłą Niedzielę Zesłania Ducha Świętego tj. 20 maja o godz. 12,00 zostanie
odprawiona Msza św. w intencji Zarządu PSL-u powiatu piaseczyńskiego jako
podziękowanie za wszelkie dobro z prośbą o bł. Boże dla żyjących a zbawienie wieczne
dla zmarłych, oraz o Boże bł. dla naszej Parafii.
7. Przypominamy, że Nabożeństwa majowe odprawiane są w dni powszednie zaraz po
Mszy św. wieczornej, natomiast w Niedziele przed Mszą św., czyli o godz. 17,30,
zachęcamy wszystkich do udziału.
8. Zgodnie z zapowiedzią dzisiejsza taca przeznaczona jest na położenie kostki na
cmentarzu.

