Ogłoszenia duszpasterskie 11 – 18 czerwca 2017.
1.

Dzisiejsza Uroczystość Trójcy Świętej kończy okres Komunii świętej Wielkanocnej.

2.

Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na uroczyste Nieszpory o Trójcy Przenajświętszej.

3.

W czerwcu codziennie po Mszy św. wieczornej (w sobotę – ok. 17:30) odprawiamy krótkie nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

4.

Dzieci szkolne i młodzież gimnazjalną zapraszamy na Mszę św. szkolną we wtorek o godzinie 16:30.

5.

We wtorek 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.

6.

W czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli
Boże Ciało.
Ołtarze będą umiejscowione kolejno: przy ul. Braci Śniadeckich 2, przy ul. Konstytucji 84, przy krzyżu na ul. Worpie oraz przy kościele. Mieszkańców prosimy,
aby wcześniej pomóc w ustawieniu i udekorowaniu ołtarzy.
Zapraszamy w tym dniu do udziału w Eucharystii (obowiązek wynikający z przykazania kościelnego) – o godzinie 8:00, 11:00 lub 18:00, a także już w środę o
18:00. Po Mszy św. o godzinie 8:00 udamy się z procesją eucharystyczną do
czterech ołtarzy.

7.

Msza św. do Miłosierdzia Bożego w intencji rodzin naszej Parafii zostanie odprawiona w piątek o godzinie 18:00.

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.

W kancelarii parafialnej można już zamawiać intencje Mszy św. na rok 2018.

10.

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.

11.

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Jaka jest najliczniejsza wspólnota w Polsce? Żywy Różaniec, do którego należy około 2 mln osób. Czy jednak ta
wielka wspólnota ma przyszłość, skoro zdecydowanie przeważają w niej emeryci?| O tym, jak groźne jest nadużywanie alkoholu, o cnocie trzeźwości i sposobach walki z plagą uzależnień; | Co mówi Duch Święty do Kościoła nad Wisłą?
Czy chce wysłać do Jana Kowalskiego jakiś komunikat?

12.

W sobotę 24 czerwca będzie zorganizowany rodzinny spływ kajakowy rzeką
Mała Panew. Chętni mogą się zapisywać w zakrystii do przyszłej niedzieli. Koszt
będzie wynosił 50,- zł od osoby.

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.

