Ogłoszenia duszpasterskie 7 – 14 maja 2017.
1.

Obchodzimy dziś odpust ku czci Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Słowo Boże głosi ks.
Henryk Bardosz. Warunkiem zyskania odpustu jest stan łaski uświęcającej, brak
przywiązania do grzechu, przyjęcie Komunii świętej, modlitwa Ojcze nasz, wyznanie
wiary oraz modlitwa w intencjach Ojca świętego.

2.

Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na uroczyste Nieszpory Odpustowe.

3.

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

4.

Przez cały rok w jednej z parafii naszej diecezji trwa całodzienna adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W najbliższy wtorek przypada ona w naszej Parafii. Adorację rozpoczniemy Mszą świętą o godzinie 7:00, a zakończymy Mszą św.
o godzinie 18:00, z przerwą od 11:00 do 14:00. W miarę możności prosimy
o znalezienie choćby chwili czasu na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.

5.

We wtorek zamiast Mszy św. szkolnej, zapraszamy dzieci i młodzież na adorację
o godzinie 16:30.

6.

Kandydaci do bierzmowania 1. roku formacji spotykają się we wtorek na adoracji
Najświętszego Sakramentu o 16:30 w kościele, a następnie mają katechezę w domu
katechetycznym.

7.

Spotkanie grup Żywego Różańca i Apostolstwa Dobrej Śmierci odbędzie się
w czwartek po Mszy św. wieczornej w domu katechetycznym.

8.

Nauka przedchrzcielna odbędzie się w sobotę o godzinie 16:00 w domu katechetycznym.

9.

W sobotę przypada Dzień Fatimski. O godzinie 18:00 odprawiona zostanie Msza św.
w intencji Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, po niej zaś – Różaniec Fatimski z procesją.
Prosimy, aby przynieść ze sobą świece. Nie będzie w sobotę nabożeństwa majowego o godzinie 17:30.

10.

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.

11.

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

12.

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”: naprotechnologia – pytania i odpowiedzi: wyniki jedynych polskich badań nad skutecznością leczenia niepłodności metodą naprotechnologii. | Zmartwychwstanie ciała. Jak to ogarnąć? Tomasz niedowiarek siedzi w nas. Czy będziemy mogli tam się przytulić, pocałować? Jak to będzie
z seksualnością mężczyzn i kobiet w niebie? Czy w ogóle wolno o to pytać?

13.

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.

14.

Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

