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Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

12.04. 2020 r.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzę wszystkim Parafianom
zdrowia, miłości i spokoju ducha.
Niech Zmartwychwstały Chrystus
obdarzy Was błogosławieństwem i siłą,
a Jego łaska wesprze w walce o zdrowie
nasze , naszych rodaków i całego świata.
ks. Marek Rusek , ks. Józef Komosa

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 12 Kwietnia 2020
1. Przez zmartwychwstanie miłość ostatecznie zwycięża śmierć, zatem przyobleczmy nasze życie
w zwycięską miłość Ojca i jej doświadczajmy. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, szukajmy Pana Boga i Jego mocy na modlitwie. Dziękuję wszystkim osobom którzy wspomagają nas
księży modlitwą i obecnością na Eucharystii w tym trudnym okresie.
2. Do końca kwietnia w niedzielę w naszej świątyni będą trzy Msze św. o godz. 800, 1100 i o
godz. 1500—Msza św. z koronką do miłosierdzia Bożego
3. W ramach oktawy Wielkanocy jutro przypada drugi dzień świąt – Poniedziałek Wielkanocny.
Msze św. o godz. 800, 1100 i o godz. 1500 .
4. W oktawie Wielkanocy w ciągu dnia kościół jest otwarty w miarę możliwości możemy skorzystać z modlitwy w świątyni.
5. W czwartek, 16 kwietnia, przypadają 93. urodziny papieża seniora Benedykta XVI. W naszych
prywatnych modlitwach podziękujmy za lata jego posługi w Kościele powszechnym, również tej
spełnianej u boku Świętego Jana Pawła II na odpowiedzialnych urzędach kościelnych. Polecajmy
też Bożej Opatrzności jego osobę i życie ukryte w zaciszu Watykanu.
6. W przyszłą niedzielę – drugą niedzielę Wielkanocy – będziemy obchodzili jako Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Po każdej Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego.
7. W okresie epidemii wszelkie sprawy pilne, pogrzebu zgłaszamy telefonicznie: tel. 510-163-530
- ks. Marek.

8. Serdecznie dziękujemy za posprzątanie Kościoła - Pani Bożenie Domańskiej i za dekorację
świąteczną Grobu Pańskiego pani Dorocie Dzik.
9. Dziękuję za ofiary składane na kwiaty do Bożego Grobu, za ofiary składane na utrzymanie kościoła.
10. Jest już nowa strona internetowa naszej Parafii : https://polana.sdb.org.pl/

Intencje Mszy Świętych
Niedziela - 12 kwietnia, godz. 8.00 + 1) + Czesława, + Jan Rzeszowscy—14 rocz. Śm.
2) + Józefa (K) Góra
Godz. 1100 + Katarzyna Pisarska—rocz. śm.

Godz. 1500- Za Parafian .

Poniedziałek Wielkanocny—13 Kwietnia. godz. 8.00 + Bogdan Ścibor od Roberta z rodziną
Godz. 1100 + Helena, + Jan Zarów

Godz. 15 00

- W pewnej intencji.

Pozostałe intencje są spoza parafii.
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