OGŁOSZENIA PARAFIALNE
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
21 maja 2017
1. Dzisiaj

w naszej parafii przeżywamy UROCZYSTOTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII
ŚWIĘTEJ. Uroczysta Msza Święta o g.930. Nabożeństwo majowe dla dzieci
pierwszokomunijnych dzisiaj o g.1600. W Białym Tygodniu dzieci uczestniczą codziennie
w nabożeństwie majowym o g. 1730 oraz we Mszy Świętej o g.1800 w strojach
komunijnych. Bóg zapłać wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu Dzieci i
przystrojeniu naszej świątyni do uroczystości I Komunii Św.

2. Dzisiaj po wieczornej Mszy Świętej zapraszamy na Nabożeństwo Uwielbienia.
3. Zapraszamy codziennie na Nabożeństwa Majowe o g.1730. Pod chórem są karteczki

na
intencje majowe. W tych intencjach modlimy się przez cały miesiąc maj na
Nabożeństwach Majowych oraz codziennie odprawiamy Mszę Św. wieczorną o g. 1800.
Intencje i ofiary prosimy składać w zakrystii. Wszystkie intencje Majowe odczytujemy w
każdą sobotę maja.

4. Za tydzień w poniedziałek

29 maja, młodzież naszej parafii, przez posługę Ks. Biskupa
Ignacego Deca, otrzyma Sakrament Bierzmowania. Próby przed Bierzmowaniem odbędą
się w poniedziałek, środę i czwartek po wieczornej Mszy Świętej. Spowiedź dla
kandydatów, świadków i ich rodzin – w przyszłą niedzielę od g.1600 do 1630.

5. Parafia Św. Aniołów Stróżów zaprasza na Kurs Przedmałżeński, który rozpocznie się 27
maja o g. 1900.

6. Ksiądz

Przemysław przyjmuje zapisy wyjazdu na Lednicę w dniu 3 czerwca z parafią
Świętych Aniołów Stróżów. Koszt 70 zł. Dzisiaj ostatni dzień zapisów.
Stowarzyszenie Civitas Christiana zaprasza na spotkanie z dr Stanisławem
Krajskim. Tematem spotkania będzie „MASONERIA – ISLAM – FATIMA”. Spotkanie
odbędzie się w niedzielę 28 maja o g. 1600 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Rynek 22.

7. Katolickie
8. W

Uroczystość Bożego Ciała, na Mszy Świętej o g.1000, będziemy przeżywać rocznicę
pierwszej Komunii Świętej. Informacje u księdza Mariusza.

9. Dzisiaj po Mszy Św. specjalni woluntariusze będą zbierać datki na ratowanie zabytkowych
polskich nekropolii, które znajdują się na Ukrainie.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej: Tygodnika Niedziela i Gość Niedzielny.
Pod chórem są do zabrania darmowe gazetki: „Dobre Nowiny”.

10.

Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na Kościół. Wszystkim
Wiernym życzymy wspaniałej niedzieli i błogosławionego tygodnia. Dzieciom, które po raz
pierwszy przystąpiły do I Komunii życzymy, by ich serca były zawsze gotowe na przyjęcie Pana.
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