Ogłoszenia parafialne

NIEDZIELA MILOSIERDZIA BOŻEGO
28 kwietnia 2019 roku

1.

Dzisiaj, w Święto Miłosierdzia Bożego, zapraszamy na nabożeństwo Godziny
Miłosierdzia o g. 1500 połączone ze Mszą Św. Po tej Mszy Św. odbędzie się
spotkanie Wspólnoty Modlitewnej w sali Św. Rodziny k. kancelarii. Zgodnie z
zapowiedzią dzisiaj po każdej Mszy Św. odbędzie się zbiórka do puszek na Caritas
diecezji Świdnickiej.

2.

Pierwsza próba ceremonii przed I Komunią Św. we wtorek 30 kwietnia o g. 16 00.
Obecność obowiązkowa.

3.

Zbliża się miesiąc maj. Pod chórem są karteczki na intencje majowe.
Codziennie, przez cały miesiąc maj, jeden z naszych Księży odprawia Mszę Św. w
tych intencjach. Intencje będą odczytywane w każdą sobotę maja na
Nabożeństwach Majowych. Intencje i ofiary prosimy składać w zakrystii. Prosimy
o czytelne wpisywanie intencji.

4.
5.

Od środy zapraszamy codziennie na nabożeństwa majowe o g.1730.

W piątek 3 maja w Liturgii Kościoła obchodzimy Uroczystość NMP Królowej
Polski. Msze Święte w naszej parafii według porządku niedzielnego.

6.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek, sobota. W czwartek
pamiętajmy o modlitwie o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne oraz
misyjne; w piątek, ze względu na uroczystość, udamy się do naszych chorych
dopiero od g. 1400; spowiedź w czasie każdej Mszy Św. i w trakcie Nabożeństwa
Majowego. Z uwagi na uroczystość, nie będzie w piątek adoracji. W sobotę
zapraszamy na Nabożeństwo I Sobót Miesiąca po Mszy Św. o g. 8 00 rano. Za
tydzień – pierwsza niedziela miesiąca. Po każdej Mszy Św. Adoracja N.S. W
następną niedzielę nie będzie spotkania Wspólnoty Modlitewnej ze względu na
spotkanie w dniu dzisiejszym.

7.

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: tygodnika Niedziela i Gość Niedzielny.

Bóg zapłać wszystkim Wiernym za wspólną modlitwę i za wszelkie ofiary składane na
Kościół czy na Caritas. Niech promienie Bożego Miłosierdzia przenikają nas, nasze
rodziny, naszą parafię, naszą Ojczyznę i cały świat.

….…..……………..................
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