OGŁOSZENIA PARAFIALNE
9. Niedziela Zwykła 29.05.2016 r.

1. Od poniedziałku do czwartku procesje eucharystyczne po wieczornej Mszy św.
Dziewczynki prosimy o sypanie kwiatków. Parafian bardzo prosimy o płatki kwiatów
na procesje.
2. Składamy podziękowania za pomoc w przygotowaniu procesji eucharystycznej w
uroczystość Bożego Ciała. Za przygotowanie ołtarzy: Wspólnocie Żywego Różańca,
Parafialnemu Zespołowi Caritas, chórowi „Maria Victoria”i młodzieży; parafianom
dziękujemy za udział w procesji, za przystrojone okna mieszkań, ofiarowane kwiaty,
za oprawę liturgiczną, śpiew. Za wszelką pomoc i dowody życzliwości– wszystkim
niech dobry Bóg wynagrodzi stokrotnie.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. w
piątek od godz.16.30 oraz każdego dnia przed Mszą św.
Chorych odwiedzimy w piątek i w sobotę od godz. 9.30
4.
Z okazji rocznicy Pierwszej Komunii św. zapraszamy na Mszę św., która zostanie
odprawiona w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 3 czerwca br. o
godz. 18.30
5. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego. Stolica Apostolska
ustanowiła ten dzień dniem modlitw o świętość kapłanów. Msze św. w naszym
kościele o godz. 8.00, 15.00 i 18.30
Centralne uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego - na Jeżycach, w kościele pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana. O godzinie 18.00 Msza św., po niej
nastąpi procesja eucharystyczna, która przejdzie ulicą Dąbrowskiego, Mostem
Teatralnym i aleją Niepodległości na plac Mickiewicza. Na zakończenie procesji
odprawione zostanie nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z
okolicznościowym kazaniem księdza biskupa.
W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw mięsnych oraz zakaz udziału
w hucznych zabawach.
6. Od środy nabożeństwa czerwcowe po rannych Mszach św.
7. Dzisiaj o godzinie 15.30 Mszę św. sekundycyjną z błogosławieństwem prymicyjnym
odprawi nowo wyświęcony ks. Jacek Roszkowski.

8. Zebranie Wspólnoty Żywego Różańca w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 7.30.
Przypominamy, że wtorek 7 czerwca br. to w naszej parafii dzień modlitwy
Nieustającego Różańca.
W piątek 3 czerwca br.o godz. 7.00 wyjazd wspólnoty różańcowej na IV Ogólnopolską
Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę.
9. Do wieczności odszedł:
śp. Marian Wojciechowski z bloku nr 5 ( 70 lat)
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

