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1.

Kończy się miesiąc maj. W czwartek zapraszamy na ostatnie nabożeństwo
Majowe. Od soboty zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie ku czci Najśw.
Serca Pana Jezusa, które odprawiamy przed Najśw. Sakramentem na zakończenie
wieczornej Mszy Świętej.

2.

Dzisiaj obchodzimy Dzień Matki. Pamiętajmy o naszych mamach. Módlmy
się za nasze Mamy o potrzebne łaski, a dla tych, które odeszły do wieczności
prośmy Boga o dar nieba.

3.

Rocznica Pierwszej Komunii Św. obchodzona będzie w tym roku w Boże
Ciało 20 czerwca. Kolejne spotkanie dla Dzieci Rocznicowych i ich Rodziców
odbędzie się jutro w poniedziałek 27 maja o g. 1900.

4.

Najbliższa sobota, to pierwsza sobota miesiąca. zapraszamy na
Nabożeństwo I Sobót Miesiąca w sobotę po Mszy Św. o g. 800 rano. Za tydzień –
pierwsza niedziela miesiąca. Po każdej Mszy Św. Adoracja Najświętszego
Sakramentu, a po Mszy Św. o g. 1230 spotkanie Wspólnoty Modlitewnej w
Kaplicy Miłosierdzia Bożego.

5.

Zapraszamy na jednodniową autokarową pielgrzymkę do Częstochowy w
dniu 15 czerwca w sobotę. Koszt pielgrzymki 60 zł od miejsca. Zapisy w
zakrystii.

6.

Nauki Przedślubne rozpoczną się w najbliższą sobotę o g. 1900 w kościele
Św. Aniołów Stróżów.

7.

W Przyszłą niedzielę 2 czerwca jest wyznaczona zbiórka na Świątynię
Opatrzności Bożej, która jest wotum wdzięczności za dar niepodległości Polski.

8.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej: Tygodnika Niedziela i Gość
Niedzielny. Zachęcamy do nabycia lokalnego czasopisma „W akcji”. Minimalna
ofiara, to 1,50zł.

Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę oraz za ofiary składane na Kościół.
Szczególne. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy radosnej niedzieli i
błogosławionego tygodnia. Wszystkim Mamom życzymy Bożego błogosławieństwa
radości, siły, zdrowia oraz dumy ze swoich dzieci. Szczególną cześć oddajemy dziś
naszej Najświętszej Matce Maryi, która jest wzorem każdej matki ziemskiej. Za Jej
przyczyną prośmy Boga w intencjach naszych kochanych Mam.
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