Ogłoszenia parafialne
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
1 maja 2016 roku
1. Przeżywamy pierwszą niedzielę miesiąca. Na zakończenie każdej Mszy Św. NS. Po Mszy świętej o g. 12
Bożego. Również

30

Adoracja
spotkanie grup modlitewnych w kaplicy Miłosierdzia

maj – miesiąc Maryjny. od dzisiaj zapraszamy codziennie na
nabożeństwo majowe na g. 1730. Pod chórem znajdują się karteczki na zbiorowe intencje
majowe. Przez cały miesiąc maj W tych intencjach będziemy odprawiać codziennie Mszę
Św. o g. 1800, a wyczytywać będziemy te intencje tylko w niedziele na Mszy Świętej
wieczornej. Wypisane intencje na kartkach można składać wraz z ofiarami w zakrystii.

2. Rozpoczynamy

3. We

wtorek Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze Święte według porządku
niedzielnego.

4. Dzieci, które w tym roku mają przystąpić do I Komunii Świętej, zapraszamy na próby

przygotowujące do tej uroczystości, w środę i czwartek o g. 16 00. Obecność
obowiązkowa.

5. Zapraszamy na spotkanie Radę Parafialną w środę o godz. 1930 na plebani.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

W czwartek
modlimy się o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne oraz misyjne. W piątek od
900 udamy się do naszych chorych. Spowiedź dla dzieci, młodzieży i dorosłych od
godziny 1700 w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu. W sobotę o g.800 Msza
Święta w intencjach KWC, potem adoracja N.S. i spotkanie w salce Świętej Rodziny.

7. Zapraszamy

Mężczyzn na spotkanie Plutonu Różańcowego w sobotę po Mszy Św. o

00

godz. 18 .

8. Wreszcie

nadchodzi długo oczekiwany moment, kiedy przebywać będzie u nas
szczególna figura Matki Bożej, przywieziona z Fatimy i omodlona już przez ponad
połowę Wiernych Diecezji Świdnickiej. W związku z tym, w przyszłą niedzielę 8 maja,
rozpoczynamy Święte Rekolekcje Parafialne związane z Peregrynacją figury Fatimskiej
w naszej Parafii. Plan Rekolekcji Peregrynacyjnych jest wywieszony w gablocie. Prosimy
Wiernych o udekorowanie okien i płotów na terenie naszej Parafii.

9. Informujemy,

że Sakrament Bierzmowania w naszej parafii będzie udzielony 21 maja;
Pierwsza Komunia Święta odbędzie się 22 maja a rocznica Pierwszej Komunii Świętej 29
maja.

10.
11.

Wszelkie informacje dotyczące rocznicy Pierwszej Komunii Świętej u ks. Mariusza.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość Niedzielny.

Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na Kościół. Wszystkim
Wiernym życzymy udanego wypoczynku w najbliższych dniach i błogosławionego tygodnia.
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