Ogłoszenia parafialne

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
22 kwietnia 2018 roku

1.

Jutro w poniedziałek 23 kwietnia w Liturgii obchodzimy uroczystość Św. Wojciecha,
Biskupa i Męczennika, głównego Patrona Polski. Jest to również dzień /św. Jerzego. Nasz
Współbrat – Ks. Jerzy Szady obchodzi swoje imieniny. Zapraszamy wszystkich wiernych
do uczestnictwa we Mszy Św. w intencji Ks. Jerzego w poniedziałek o g. 1800.

2.

Dzieci, które z różnych powodów nie przystąpiły do spowiedzi, mają możliwość
uzupełnienia braków we wtorek 24 kwietnia o g. 1900. W środę 25 kwietnia będą mogły
przystąpić do Pierwszego Sakramentu Pokuty i Pojednania.

3.

Dzieci przygotowujące się do I Komunii zapraszamy na pierwszą próbę ceremonii we
wtorek 24 kwietnia o g. 1630.

4.

W środę 25 kwietnia obchodzimy w Liturgii Święto Św. Marka Ewangelisty.
Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie w intencji byłego Wikarego, Ks. Marka Brożyny.

5.

Sakrament Bierzmowania przewidziany jest na 1 maja o g. 1800. Jest to również dzień
wizytacji Ks. Biskupa. Już teraz zarezerwujmy sobie czas na ten dzień. Dnia 1 maja o g.
1200 spotkamy się z Ks. Biskupem na cmentarzu gdzie pomodlimy się za zmarłych
Koronką Do Miłosierdzia Bożego, o g. 1300 spotkanie z Radą Parafialną, o g. 1400
Nabożeństwo Majowe w Rybnicy Leśnej z Ks. Biskupem, o g. 15 00 Ks. Biskup
poprowadzi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele na Gliniku, o g. 1600 spotkanie
Ks. Biskupa z grupami parafialnymi.

6.

W środę zapraszamy na Adorację NS z indywidualnym błogosławieństwem po Mszy
Św. wieczornej w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

7.

Zbliża się miesiąc maj. Pod chórem są karteczki na intencje majowe. W tych
intencjach modlimy się przez cały miesiąc maj - codziennie w naszej parafii na Mszy
wieczornej o g. 1800. Intencje będą odczytywane w każdą sobotę maja na Nabożeństwach
Majowych. Intencje i ofiary prosimy składać w zakrystii. Prosimy o czytelne wpisywanie
intencji.

8.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: tygodnika Niedziela i Gość Niedzielny.
Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na Kościół.
Wszystkim Wiernym życzymy radosnej niedzieli i pogodnego tygodnia.
Pełni ufności otwórzmy nasze serca i uszy na wołanie Jezusa – „Pójdź za Mną”.
On, Dobry Pasterz, poprowadzi nas przez całe życie ku zbawieniu.

….…..……………..................

