Ogłoszenia duszpasterskie 30 kwietnia – 7 maja 2017.
1.

Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.

2.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych: w tygodniu o godzinie 17:30,
natomiast w niedziele o godzinie 17:00.

3.

We wtorek nie będzie Mszy św. szkolnej.

4.

W środę przypada Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Msze św. w naszym kościele o godzinie 7:00, 10:00 i 18:00. O godzinie 10:00 odprawimy Eucharystię
w intencji Ojczyzny.

5.

W tym tygodniu przypada 1. czwartek, 1. piątek i 1. sobota miesiąca. Zachęcamy do
włączenia się w czwartek o godzinie 18:00 w Eucharystię za powołanych i o nowe
powołania; w piątek, o 7:00 w Mszę św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana
Jezusa i w sobotę, o godzinie 8:00 – w Mszę św. i nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP.

6.

W czwartek o godzinie 19:30 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Szkoły Nowej Ewangelizacji. Od godziny 19:00 zapraszamy do wspólnej modlitwy
i przygotowania liturgii.

7.

Chorych i starszych Parafian będziemy odwiedzać z posługą sakramentalną
w sobotę od godziny 9:00. Bardzo prosimy, aby chorych zgłosić w zakrystii.

8.

W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Najświętszego
Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia sakramentu pokuty. Sakrament pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą Mszą św.

9.

Odpust Parafialny ku czci Pana Jezusa Dobrego Pasterza będziemy obchodzili
w tym roku w przyszłą niedzielę, 7 maja. Słowo Boże będzie nam głosił w tym dniu
nasz tegoroczny rekolekcjonista, ks. Henryk Bardosz. Sumę odpustową odprawimy
o godzinie 11:00.

10.

Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:
- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- piątek od 15:30 do 17:00.
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.
W środę kancelaria będzie nieczynna.

11.

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Cała Polska czyta dzieciom. Była taka
akcja. Pora na inną: Cała Polska czyta Biblię. Dziś pierwszy Narodowy Dzień Czytania
Pisma Świętego. A konkretnie Listu do Galatów. Czym ten niezwykle osobisty list św.
Pawła może zachwycić Jana Kowalskiego? | Gdzie na rekolekcje całą rodziną? | Kocia łapa, białe małżeństwo, a na końcu... sakrament – czyli małżeńska historia z Jezusem.

12.

Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu pomagali przy bieżących pracach, a także Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Bardzo prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00.

13.

Dziś po Mszy św. będzie można złożyć ofiarę na potrzeby Caritas Diecezjalnej. Bóg
zapłać za wszystkie składane ofiary.

