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Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
15 maja 2016 roku

1. Dzisiejszą

uroczystością kończymy okres wielkanocny. Również dzisiaj dzielimy się
radością nowo wyświęconych kapłanów pallotynów. Jednym z nich jest obecny w naszej
wspólnocie – ks. Dariusz Żebrowski, który odprawi (-ł) Mszę św. prymicyjną o g.1000

2. Przez cały miesiąc maj zapraszamy na Nabożeństwa Majowe codziennie o g. 1730. Pod

chórem znajdują się karteczki na zbiorowe intencje majowe. Wpisane intencje z ofiarami
można składać na tacę lub w zakrystii. W tych intencjach będziemy się modlić przez cały
miesiąc maj Mszą Świętą o g. 1800, a wyczytywać będziemy te intencje tylko raz w
niedziele na Mszy Świętej wieczornej.

3. W

najbliższą sobotę 21 maja o g.1800, przez posługę Ks. Bpa Adama Bałabucha,
młodzież naszej parafii przyjmie Sakrament bierzmowania. Spowiedź i ostatnie spotkanie
przed Bierzmowaniem w piątek o g. 1830. Nie może nikogo zabraknąć.
przyszłą niedzielę 22 maja na Mszy Świętej o g. 930, dzieci klas trzecich po raz
pierwszy będą w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej przystępując do Komunii Św. Za
tydzień, zatem, nie będzie Mszy św. o godz. 1000. Prosimy Wiernych o wybranie, w miarę
możliwości, innej godziny Mszy św. Próby dzieci pierwszokomunijnych odbędą się
codziennie – od poniedziałku do czwartku o g. 1600, a spowiedź dla dzieci i rodziców – w
piątek o g. 1600.

4. W

5. W

najbliższy piątek nie będzie adoracji Najsw. Sakramentu z indywidualnym
błogosławieństwem.
racji tych wyjątkowych uroczystości prosimy rodziców dzieci pierwszokomunijnych
oraz rodziców młodzieży bierzmowanych i samych bierzmowanych na sprzątanie oraz
dekorację kościoła w środę i czwartek o godz. 1840. W sobotę, po Bierzmowaniu, prosimy
Rodziców dzieci pierwszokomunijnych ok. g. 1930 do przystrojenia ławek. Natomiast
spotkanie z Rodzicami dot. przystrojenia całego kościoła, odbędzie się w salce Św.
Rodziny jutro, tj. w poniedziałek o g. 1700.

6. Z

7. Informujemy, ze dnia 28 maja w parafii p.w. Aniołów Stróżów o g.1800 rozpocznie się
kurs przedmałżeński. Jest to ostatnia okazja przed wakacjami.

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

Po

Mszy św. zapraszamy do zapoznania się z wystawą na placu kościelnym.

Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na Kościół. Wszystkim
Wiernym życzymy udanego wypoczynku niedzielnego i prosimy o modlitwę w intencji
dobrego przygotowania się do sakramentów Dzieci i Młodzieży. Otoczmy też modlitwą nowo
wyświęconego kapłana, naszego Współbrata – Ks. Dariusza.
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