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W najbliższy czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. wg porządku niedzielnego o godz. 8.00,
10.00 po której wyruszy Procesja Bożego Ciała do 4 ołtarzy wokół naszego kościoła, po procesji ok.
11.30, o 13.00 i o 18.00. Prosimy o udekorowanie okien w całej Parafii. Procesja w Oktawie o godz.
17.30, a w niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00.
W najbliższy wtorek i środę zapraszamy dzieci na próby sypania kwiatów po Mszy św. o godz. 18.00.
Prosimy o przynoszenie kwiatów z działek i z ogrodów. Można je zostawić w specjalnych koszach w
wejściu do Kościoła.
Dzieci przygotowujące się do I Komunii św., będą miały próby w poniedziałek i środę po Mszy św. o
godz. 18.00. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania będzie miała spotkania we wtorek i w
piątek na Mszy św. o godz. 18.00. We wtorek zapraszamy Rodziców młodzieży przed bierzmowaniem
na spotkanie o godz. 18.30 w kościele.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o funkcjonowaniu parafii w nowej rzeczywistości, o
roli kapłana w społeczeństwie oraz przedstawienie sylwetki nowego kapłana Ks. Piotra
Książkiewicza.
W tym tygodniu rozpoczynają się matury, modlimy się o światło Ducha Świętego dla maturzystów i o
dobry wybór drogi życiowej. Szczęść Boże.
Przypominamy, że w wejściu do kościoła ustawione są wazy z fragmentami Pisma św. Wychodząc z
kościoła każdy może sobie zabrać fragment Pisma św., który można rozważać przez cały dzień. Na
klęcznikach przy obrazach Serca Jezusowego, NMP Nieustającej Pomocy i św. Mateusza
umieściliśmy małe kartki z modlitwami. Spowiedź św. codziennie 15 min. przede każdą Mszą św. w
niedzielę i w tygodniu.
W piątek zapraszamy wdowy i wdowców na Mszę św. w ich intencji o godz. 9.00. W przyszłą
niedzielę II niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na cele budowlane.
Polećmy Panu Bogu naszą zmarłą śp. Halina Hałas l. 71, zam. ul. Skarżyńskiego 9. Dobry Jezu a
nasz Panie……

