W najbliższą niedzielę, 8 czerwca 2014 r., w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego spełni się pragnienie Ojca
Świętego Franciszka, wyrażone podczas niedawnej wizyty w Ziemi Świętej. W odpowiedzi na Jego zaproszenie, na
modlitwie o pokój w ogrodach watykańskich spotkają się u Papieża prezydent Izraela i prezydent Autonomii
Palestyńskiej. W modlitwie weźmie udział także Patriarcha Konstantynopola, Bartłomiej.
Ojciec Święty pragnie, aby ten ważny moment wsparli modlitwą wierni na całym świecie. Prosi nas o włączenie się w
błaganie, aby Bóg zesłał łaskę pokoju na Ziemię Świętą.
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1. Dzisiejsza niedziela kończy w Kościele okres wielkanocny. Jutro święto NMP Matki Kościoła. Odpust
w parafii Matki Odkupiciela na os. Władysława Jagiełły.
2.

Dzisiaj ogólnopolska zbiórka do puszek na pomoc poszkodowanym na Bałkanach.

3. W przyszłą niedzielę o godz. 15.30 Msza św. sekundycyjna, którą odprawi ks. mgr Michał Przybylski,
po Eucharystii prymicyjne błogosławieństwo.
4. Nabożeństwa czerwcowe od poniedziałku do soboty o godz. 18.00.
5

We wtorek wspomnienie bł. Bogumiła, bp. patrona archidiecezji, w czwartek święto Jezusa Chrystusa
Najwyższego i Wiecznego Kapłana, w piątek wspomnienie św. Antoniego z Padwy, w sobotę bł.
Michała Kozala bp. i m.; w przyszłą niedzielę uroczystość Najświętszej Trójcy.

6. Za tydzień zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny i KUL.
7. We wtorek o godz. 19.30 w salce św. Jana Pawła II odbędzie się spotkanie dla rodziców, których dzieci
zapisały się na wyjazd wakacyjny do Karpacza.
8. Spotkanie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej w piątek o godz. 20.00
WIADOMOŚCI DIECEZJALNE.
Międzyparafialna pielgrzymka po Polsce ( Świnice Warckie, Wąchock, Kazimierz Dolny, Kodeń,
Grabarka, Drohiczyn ) w terminie 16 – 19 lipca br. Informacje w gablocie.
Archidiecezjalna pielgrzymka do Ziemi Świętej w dniach od 2 do 14 października br. Informacje w
gablocie.
Ksiądz Andrzej Wojciechowski organizuje we wrześniu pielgrzymkę do Szwajcarii. Ma jeszcze 10
wolnych miejsc. Szczegóły na internetowej stronie parafii czempińskiej.
Zbliża się dzień tradycyjnej Archidiecezjalnej Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieży Męskiej do
Sanktuarium Matki Bożej w Tulcach. Pielgrzymka odbędzie się w niedzielę, 15 czerwca br. W tym roku
pragniemy prosić Pana Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej Tuleckiej o odwagę i gotowość mężnego
wyznawania wiary wszędzie tam, gdzie Bóg nas posyła. Informacje na plakacie w gablocie.

