Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Matki Boskiej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu
58–500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 8a, tel. (075) 76 78 996

Jelenia Góra, 07.04. A. D. 2019
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU
1) Dzisiaj V niedziela Wielkiego Postu – rozpoczynamy Okres Pasyjny. W pieśniach rozważamy tajemnicę
Męki Pańskiej, a zasłonięty dzisiaj krzyż ujrzymy ponownie dopiero w Liturgii Wielkiego Piątku.

2) W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Palmowa. Podczas każdej mszy św. poświęcenie palm.
Poświęcenie palm na mszy św. dla dzieci o godz. 10.30 odbędzie się na placu przed kaplicą.

3) W okresie Przygotowania Paschalnego zachęcamy do udziału w nabożeństwach związanych
z przeżywaniem tego szczególnego czasu:
 w piątki nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
 dla dzieci o godz. 16:00,
 dla
dorosłych
o godz. 17:00,

i

młodzieży

bezpośrednio

po

wieczornej

Eucharystii

 Nabożeństwo Gorzkich Żali dzisiaj o godz.16.00. Podczas Gorzkich Żali będzie możliwość złożenia
ofiar na kwiaty i przygotowanie Bożego Grobu.

4) Czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy zapraszamy na Nowennę, w środę o godz. 17:00.

5) Dziś, po każdej Mszy Św. przed Kaplicą ministranci i lektorzy będą sprzedawać palmy. Dochód zostanie
przeznaczony na potrzeby służby liturgicznej

6) W najbliższą niedzielę, w Legnicy, w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, odbędzie się zorganizowane dla
młodzieży spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 15.00. W imieniu Biskupa Legnickiego Zbigniewa
Kiernikowskiego, zapraszamy do udziału, aby wspólnie przeżyć ten czas świętowania „młodego,
legnickiego Kościoła”, słuchając słowa Bożego, doświadczając Bożego miłosierdzia, piękna Boga
w człowieku i w muzyce oraz Jego realnej obecności pośród nas. Zapisy dla chętnych w zakrystii.

7) We wtorek o godz. 15:30 na spotkanie zapraszamy dzieci, które przygotowują się do I Komunii świętej,
natomiast po Mszy św. wieczornej zapraszamy Parafialny Zespół Charytatywny.

8) W środę o godz. 19:30 na spotkanie zapraszamy Radę Parafialną.

9) Już za tydzień , 12 kwietnia, idziemy na: „II NOCNĄ WIELKOPOSTNĄ PIESZĄ PIELGRZYMKĘ POKUTNĄ

DO
PAŃSKIEJ

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ W KRZESZOWIE, ZAKOŃCZONĄ ROZWAŻANIEM MĘKI
NA DRODZE KRZYŻOWEJ”. Prosimy o wpłaty 10 zł na transport powrotny. Więcej informacji na stronie
internetowej www.mbkp.pl

10) Pragniemy, aby jak każdego roku – podczas Świętego Triduum Paschalnego zaśpiewać Mękę Pańską
wraz z chórem. Dwie próby już się odbyły. Brakuje nam szczególnie altów i sopranów. Najbliższa próba
w poniedziałek, czyli jutro, o godz. 20:00 w kaplicy.

11) Zachęcamy, do przeznaczenia swojego 1% podatku na rzecz budowy Naszej Świątyni.

12) Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, tygodników „Niedziela i „Gość Niedzielny”.

13) Dziękujemy wszystkim, którzy wczoraj pomogli uporządkować teren wokół Kościoła. Dziękujemy rodzinom:
Fijałkowskim, Bytner, Mitura i Czarneckich za pomoc w porządkach kaplicy. W najbliższą sobotę, po
porannej Mszy św. do pomocy zapraszamy mieszkańców ulicy Wrońskiego.

