OGŁOSZENIA

PARAFIALNE

3. NIEDZIELA WIELKANOCNA 30 I V 2017 r.

Wszystkim drogim Parafianom składamy serdeczne podziękowanie za udział w uroczystościach
odpustowych, za wspólną modlitwę każdego dnia w godzinie miłosierdzia oraz wieczornych
Mszach św. Niech Boże Miłosierdzie wypełnia nasze serca i nasze życie.
1. Rozpoczyna się maj, miesiąc poświęcony Matce Bożej ; zapraszamy na
nabożeństwa majowe od poniedziałku codziennie o godz. 18.00.
2. W poniedziałek 1 maja biuro parafialne będzie nieczynne.
3. W środę 3 maja uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. jak w niedzielę.
Podczas Mszy św. o godz. 18.30 modlić się będziemy o dary Ducha Świętego dla wszystkich zdających
egzaminy. Szczególnie zapraszamy do wspólnej modlitwy tegorocznych maturzystów.
4. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Chorych odwiedzimy w piątek i sobotę.
Okazja do spowiedzi św. w piątek od godz. 16.00 oraz każdego dnia przed Mszą św.
5. W czwartek 4 maja br. próby dla dzieci pierwszokomunijnych:
grupa I - godz. 16.00, grupa II - godz. 17.00.
6. Zebranie Wspólnoty Żywego Różańca w niedzielę 7 maja br. po Mszy św. o godz. 7.30.
7. Przypominamy, że zbliża się nasz parafialny 7. dzień miesiąca (niedziela), dzień całodobowej
modlitwy Nieustającego Różańca w intencji Ojczyzny.
8. Wspólnota Żywego Różańca i Różańca Nieustającego organizuje w sobotę 13 maja br. pielgrzymkę do
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ UCIECZKI GRZESZNIKÓW w Wieleniu na spotkanie
modlitewno - formacyjne. Koszt 40,00 zł.
oraz w dniach 3–4 czerwca 2017 r. dwudniową pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej
Leśniowskiej - Patronki Rodzin w Leśniowie i Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na
Jasnej Górze.
Koszt 180,00 zł.
Zapisy w zakrystii po Mszach św., informacje również w gablocie.
9. Do wieczności odeszli:
śp. Henryk Bekas z bloku nr 34 ( 83 lata)
śp. Zofia Bukowska z bloku nr 5 (95 lat)
śp. Zbigniew Tuliszka z bloku nr 7 (71 lat); Msza św. Pogrzebowa w naszym kościele w czwartek o
godz. 9.00, pogrzeb na cmentarzu w Żabikowie o godz. 11.00
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

