Ogłoszenia parafialne
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
12 maja 2019 roku
1. Trwa miesiąc maj. Codziennie zapraszamy

na Nabożeństwa Majowe o g.1730.
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.

2. Uroczystość Pierwszej Komunii Św. przeżywać będziemy w sobotę 18 maja o g.

1000. Dzieci, które przystąpią do I Komunii Świętej, zapraszamy na próby
przygotowujące do tej uroczystości, w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek o g.
1600. Spowiedź przed Pierwszą Komunią w piątek o g. 16 00. Obecność
obowiązkowa.

3. Jutro w poniedziałek 13 maja zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie o g. 1700.
Po modlitwie Różańcowej, ok. g. 1730, rozpoczniemy procesję z figurą M.B.
Fatimskiej. W trakcie procesji odśpiewamy Litanię Loretańską.

4. W

przyszłą niedzielę gościć będziemy kleryków z naszego Seminarium
Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie, którzy podzielą się z nami
świadectwem swego powołania. Po Mszy Św. będą zbierać datki na Seminarium
Duchowne.

5.

W następną niedzielę zapraszamy na Wieczór Uwielbienia po Mszy Św. o g.
1800.

6. Zapraszamy na jednodniową autokarową pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 8
czerwca w sobotę. Koszt pielgrzymki 60 zł od miejsca. Zapisy w zakrystii.

7. Rocznica Pierwszej Komunii Św. obchodzona będzie w tym roku w Boże Ciało

20 czerwca. Pierwsze spotkanie dla Dzieci i Rodziców odbędzie się za 8 dni w
poniedziałek 20 maja o g. 1900.

8. Zachęcam do czytania prasy katolickiej: Tygodnika Niedziela i Gość Niedzielny.
Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na Kościół.
Szczególne „Bóg zapłać” za dodatkowe ofiary na tzw. „tacę gospodarczą”. Wszystkim
Wiernym życzymy radosnej niedzieli i pogodnego tygodnia. Dzieciom i Rodzicom
przygotowującym się do uroczystości Pierwszej Komunii Św. życzymy owocnych
przygotowań.
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