Ogłoszenia parafialne
Zesłanie Ducha Świętego 31.05.2020 r.
30 maja 2020

Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nabożeństwa czerwcowe codziennie o
godz. 17.30. Cieszymy się nową mozaiką Ducha Świętego na naszej ambonie wykonaną przez pana
Aleksandra Michalika. W poniedziałek Święto Matki Bożej Matki Kościoła, Msze św. o godz. 7.00,
17.00 i 18.00. W poniedziałek obchodzimy Dzień Dziecka, wszystkim Dzieciom składamy
najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa oraz by nie zabrakło w waszym życiu ciepła,
radości i miłości.
Pragniemy poinformować, że została cofnięta dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej, Ks.
Biskup podtrzymał ją dla osób w podeszłym wieku i dla osób z objawami infekcji.
W czwartek 04.06 Święto ku czci Chrystusa Najwyższego i Wieczystego Kapłana i dzień modlitwy o
świętość kapłanów.
W najbliższy czwartek I czwartek miesiąca modlimy się w intencji powołań. Po Mszy św. o godz.
18.00 spotkanie Stowarzyszenia Wspierania Powołań. W piątek, pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź
św. od 16.00 dla uczniów kl. od IV do VI, od 16.30 dla kl. VII do VIII, a od 17.30 dla licealistów i
dorosłych. W 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.
W przyszłą niedzielę odnowienie przyrzeczeń małżonków, którzy ślubowali w czerwcu w czasie Mszy
św. o godz. 10.00. Przypominamy, że z sakramentu spowiedzi możemy skorzystać 15 min. przed
każdą Mszą św. zarówno w niedziele jak i w ciągu tygodnia, nie spowiadamy w czasie Mszy św. W
przyszłą niedzielę kończy się okres spowiedzi wielkanocnej.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: relacja z obchodów 100-lecia narodzin św. Jana Pawła
II, przedstawienie sylwetki nowego ks. diakona Tymoteusza Białkowskiego oraz relacja z
uroczystości św. Rity w Fordonie. Do Przewodnika dołączono książkę 5 min. z Bogiem. Rozważania
na każdy dzień czerwca. Cena Przewodnika to 6,00 zł.
W zeszłym tygodniu zmarła śp. Eugenia Szlichta l. 83, zam. ul. Mieszka I. Polećmy ją miłosierdziu
Bożemu: Dobry Jezu a nasz Panie….

