Ogłoszenia parafialne
VI Niedziela Wielkanocna 26.05.2019 r.
25 maja 2019
W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Od piątku rozpoczynamy Nowennę
przed Zesłaniem Ducha Świętego. Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30.
Dzisiaj obchodzimy Dzień Matki. Wszystkim Mamom dziękujemy za trud wychowania, za kochające
serce i za ich modlitwy. Wszystkie Mamy polecamy dobremu Bogu przez ręce Maryi naszej Matki.
Przeżywamy dzisiaj 46 rocznicę święceń kapłańskich naszego Ks. Biskupa Jana, jego posługę
polecamy naszym modlitwom.
We wtorek zbiórka ministrantów o godz. 17.30 w domu parafialnym. W czwartek 30.05 spotkanie dla
uczniów kl. VIII przed bierzmowaniem o godz. 18.00 w kościele.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o pięknie macierzyństwa, o sytuacji Kościoła w
Rumunii przed pielgrzymką Papieża Franciszka oraz o procesie beatyfikacyjnym Aldo Moro. Do
Przewodnika dołączono książkę 5 min. z Bogiem. Modlitwy na każdy dzień czerwca.
W najbliższą sobotę pierwsza sobota miesiąca, od godz. 11.15 Różaniec św. Msza św. Fatimska o
godz. 12.00. Księża udają się z Komunią św. do chorych, ks. Paweł odwiedzi chorych od godz. 7.45 ze
względu na wyjazd z młodzieżą na Lednicę. W niedzielę odnowienie przyrzeczeń małżeńskich par,
które ślubowały w czerwcu, w czasie Mszy św. o godz. 8.30.
Wyjazd na Lednicę w sobotę 1.06 o godz. 9.45. Zapraszamy na spotkanie ewangelizacyjne dzisiaj od
15.30 na Placu przed kościołem. 27 maja rozpoczyna się peregrynacja relikwii bł. Hanny
Chrzanowskiej w naszej diecezji patronki pacjentów i służby zdrowia. Szczegóły na plakacie.
Zapraszamy na występ naszego chóru parafialnego w najbliższy wtorek 28.05 o godz. 18.30 w
katedrze w ramach Koncertów Maryjnych z Różą. Wszystkich mężczyzn zapraszamy do przeżycia
Procesji w ciszy za Najświętszym Sakramentem z Kościoła Garnizonowego przy ul. Bernardyńskiej
do Katedry dnia 01.06 o godz. 19.30 pod hasłem „Nie musisz mówić nic”.
Po Mszy św. będziemy zbierali ofiary na wsparcie Hospicjum Ks. Jerzego Popiełuszki.
Pomódlmy się za zmarłą śp. Janinę Nowak l. 92 zam. ul. Szancera 3. Dobry Jezu a nasz Panie.....

