Ogłoszenia parafialne
III Niedziela Wielkanocna 05.05.2019 r.
4 maja 2019
W środę Uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski.
W najbliższy czwartek 09.05 Msza św. w intencji Apostolstwa Żywego Różańca o godz. 17.00 a po
nabożeństwie majowym spotkanie w salce na plebanii.
Wdowy i wdowców zapraszamy na Mszę św. w ich intencji w piątek 10.05 o godz. 9.00.
W przyszłą niedzielę 12.05 Uroczystość Pierwszej Komunii św. w czasie Mszy św. o godz. 11.00. Ze
względu na przybyłych gości prosimy Parafian o uczestniczenie w innych Mszach św. Próba dla
dzieci w poniedziałek o godz. 18.30. Spowiedź dla dzieci i rodziców w piątek o godz. 18.40.
Wszystkich Parafian prosimy o modlitwę w intencji Dzieci Pierwszokomunijnych i ich Rodzin.
We wszystkie niedziele wielkanocne zapraszamy na spotkania ewangelizacyjne na Placu przed
kościołem o godz. 15.30.
Ks. Paweł organizuje wyjazd młodzieży na Lednicę w sobotę 1.06. Zapisy u ks. Pawła, koszt 40 zł.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o Sri Lance po zamachach; dlaczego potrzebna nam
jest pobożność maryjna?; 3 maja i jego paradoksy.
Odnowa w Duchu Świętym udaje się 18 maja na całodniowe czuwanie do Częstochowy. Wyjazd o
godz. 3.00. Koszt 80 zł, zapisy w zakrystii.
W przyszłym tygodniu zaczynają się matury. Módlmy się w intencji maturzystów o światło Ducha
Świętego i o dobry wybór drogi życiowej.
W przyszłą niedzielę II niedziela miesiąca składka przeznaczona jest na cele budowlane.
W niedzielę 19.05 zapraszamy na nasz Festyn Parafialny. Rozpoczęcie Festynu o godz. 16.00.
Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy.
Dzisiaj od godz. 8.30 do 13.30 można oddać krew w Parafii p.w. św. Łukasza. Potrzebny jest dowód
osobisty.
We wtorek 14.05, przy ul. Jagiellońskiej 85, odbędzie się koncert muzyczno-satyryczny „Jurek
Paterski i Goście”. Bilety w cenie 20 zł. Więcej informacji na plakacie w gablotce.
Pomódlmy się za naszych zmarłych: śp. Ryszard Perdoch, lat 65, ul. Przybory 2.
Dobry Jezu a nasz Panie.....

