Ogłoszenia parafialne
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
10 maja 2015 roku
1. Dzisiaj przeżywamy niedziele adoracyjną. Po Mszy Świętej adoracja N. S. a na

Mszy
Świętej o g.12 gościć będziemy ks. Prowincjała Adriana Galbasa z ok. obchodzonej w
tym roku 70 rocznicy święceń kapłańskich ks. Józefa Lisiaka.
30

2. W

środę obchodzimy wspomnienie M.B. Fatimskiej. Rozpoczniemy nabożeństwem o
g.1730 a po nim procesja z figurką i Msza Święta. Na procesję zabieramy ze sobą świece
wraz z okapnikami.

3. Stowarzyszenie „Dom na skale” organizuje letni obóz sportowo-językowy o charakterze
religijnym w Krościenku w dniach 29.06 - 08.07.2015 w cenie 1050 zł. Bliższe
informacje na ulotkach pod chórem.

4. Dzieci klas 3, które w tym roku mają przystąpić do I Komunii Świętej, zapraszamy na
próby przygotowujące do tej uroczystości codziennie, od poniedziałku do piątku o g.
1600. Obecność obowiązkowa. Spowiedź przed I Komunią odbędzie się w sobotę o g.
1600. Uroczystość I Komunii Św. odbędzie się w przyszłą niedzielę tj. 17 maja, w
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, o godz. 930. W związku z tym Msza św. o
godz. 1000, rozpocznie się o pół godziny wcześniej. Prosimy pozostałych Wiernych, o ile
to możliwe, aby w przyszłą niedzielę uczestniczyć we Mszy św. o innej godzinie.
Nabożeństwo popołudniowe dla Dzieci po I Komunii wraz z poświęceniem obrazków
komunijnych o godz. 1600.

5. W

środę na g. 1900 zapraszamy wszystkich kandydatów do bierzmowania na próbę
przygotowującą do przyjęcia tego sakramentu. Obecność obowiązkowa.

6. W zakrystii można pobrać deklaracje przystąpienia do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.
Do deklaracji dołączone są biało-czerwone dziesiątki Różańca w cenie 3 zł.

7. Trwa miesiąc maj. Pod chórem są wystawione kartki na zbiorowe intencje majowe. Przez
cały miesiąc maj odprawiamy codziennie o g. 1800 Mszę świętą w tych intencjach.
Intencje i ofiary można składać w zakrystii. Nabożeństwo majowe codziennie o g. 1730 .

8. Dzisiaj

po każdej Mszy Świętej zbieramy do puszki na pomoc poszkodowanym w

Nepalu.

9. W piątek zapraszamy na g. 1900 na adoracje Najświętszego Sakramentu z indywidualnym
błogosławieństwem.

10.
11.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na Kościół. Wszystkim parafianom i gościom
życzymy spokojnej niedzieli i wszelkich potrzebnych łask w nowym tygodniu.
…..……………..................
Ks. Piotr Kopera SAC
Proboszcz

