Ogłoszenia parafialne

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
29 kwietnia 2018 roku

1. We wtorek 1 maja jest to dzień wizytacji Ks. Biskupa w naszej parafii. W tym roku
odwiedzi nas Ks. Biskup Adam Bałabuch. W tym dniu zapraszamy o g. 1200 na
cmentarz gdzie spotkamy się z Ks. Biskupem i pomodlimy się Koronką Do Bożego
Miłosierdzia za zmarłych, o g. 1300 spotkanie z Radą Parafialną, o g. 1400 Nabożeństwo
Majowe w Rybnicy Leśnej z Ks. Biskupem, o g. 1500 Ks. Biskup poprowadzi Koronkę
do Miłosierdzia Bożego w kościele na Gliniku, o g. 1600 spotkanie Ks. Biskupa z
grupami parafialnymi najpierw w kościele, a potem w salce Św. Rodziny. Prosimy
członków Rady Parafialnej o potwierdzenie swojej obecności. O g. 1800 Msza Św. na
zakończenie wizytacji, w czasie której będzie udzielony sakrament Bierzmowania.
Kandydatów do Bierzmowania i ich świadków zapraszamy na spowiedź w poniedziałek
30 kwietnia po Mszy Św. o g. 1800.

2. 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.

3. Od wtorku zapraszamy codziennie na nabożeństwa majowe o g.1730
4. W czwartek 3 maja w Liturgii Kościoła obchodzimy Uroczystość NMP Królowej

Polski. Msze Święte w naszej parafii według porządku niedzielnego.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek, sobota. W czwartek
pamiętajmy o modlitwie o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne oraz
misyjne; w piątek od g. 900 udamy się do naszych chorych (ks. Przemysław
sobotę); spowiedź w czasie adoracji NS od g.1700, w trakcie nabożeństwa
majowego oraz w trakcie Mszy Świętej. Z tego tytułu nie będzie dodatkowej
adoracji po Mszy Świętej. W sobotę zapraszamy na nabożeństwo pierwszych
sobót miesiąca w sobotę o g. 1715.
6. 7 maja nasz współbrat Ks. Jerzy Szady obchodzi jubileusz 30 rocznicę
kapłaństwa.
7. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca, Po każdej Mszy Św. adoracja NS. Po
Mszy Świętej o g.1230 spotkanie grupy modlitewnej w kaplicy Miłosierdzia
Bożego.
8. We wtorek 1 maja, z uwagi na wolny dzień i wizytację, kancelaria jest nieczynna.
9. Zachęcam do czytania prasy katolickiej: Tygodnika Niedziela i Gość Niedzielny.
Bóg zapłać wszystkim Wiernym za wspólną modlitwę i za wszelkie ofiary składane na
Kościół. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy spokojnej niedzieli i udanego
wypoczynku w czasie wolnych dni.
Ks. Piotr Kopera SAC – Proboszcz ………………..…..……………..................

