Ogłoszenia parafialne

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
6 maja 2018 roku

1. Trwa

miesiąc maj. Codziennie zapraszamy na Nabożeństwa Majowe o
g.17 . Pod chórem są karteczki na intencje majowe. W tych intencjach
modlimy się przez cały miesiąc maj codziennie w czasie Nabożeństw
Majowych oraz odprawiamy w tych intencjach Msze Święte wieczorne o g.
1800. Intencje i ofiary możemy składać w zakrystii. Intencje odczytujemy w
każdą sobotę maja w trakcie Nabożeństwa Majowego. Prosimy o czytelne
wpisywanie intencji.
30

2. Dzisiaj, z racji pierwszej niedzieli miesiąca, po każdej Mszy Świętej adoracja
Najśw. Sakramentu. Po Mszy świętej o g.1230 spotkanie grupy modlitewnej
w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

3. W poniedziałek 7 maja nasz współbrat Ks. Jerzy Szady obchodzi jubileusz
30-lecia kapłaństwa. Msza św. w jego intencji o g. 1800. Zapraszamy.

4. We

wtorek przypada Uroczystość Św. Stanisława, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski i diecezji świdnickiej. Módlmy się za naszą
Ojczyznę i diecezję.

5. W sobotę o g. 800 Msza Święta w intencjach KWC, potem

adoracja N.S. i

spotkanie w salce Świętej Rodziny.

niedzielę 13 maja zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie o g. 17 00. Po
modlitwie Różańcowej, ok. g. 1730, rozpoczniemy procesję z figurą M.B.
Fatimskiej. W trakcie procesji odśpiewamy Litanię Loretańską.

6. W

7. Dzieci, które w tym roku mają przystąpić do I Komunii Świętej, zapraszamy

na próby przygotowujące do tej uroczystości, we wtorek, czwartek i piątek
na g. 1620. Obecność obowiązkowa.

8. Organizujemy

wyjazd na spotkanie w Lednicy 2 czerwca. Koszt przejazdu
70 zł; zapisy u Ks. Przemka.
9. W przyszłą niedzielę woluntariusze będą zbierać datki na ratowanie
zabytkowych polskich nekropolii, które znajdują się na Ukrainie.
10. Zachęcam do czytania prasy katolickiej: Tygodnika Niedziela i Gość
Niedzielny, a także lokalnego miesięcznika – W Akcji.
Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na Kościół.
Wszystkim Wiernym życzymy radosnej niedzieli i pogodnego tygodnia. Niech
czuwa nad nami Matka Najśw., Królowa Polski i Królowa Apostołów.
Ks. Piotr Kopera SAC – Proboszcz ………………..…..……………..................

