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Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30. W niedziele zapraszamy na nabożeństwo majowe
przy figurze Matki Bożej o godz. 20.30 połączone z Apelem Jasnogórskim. W piątek rozpoczęliśmy
Nowennę do Ducha Świętego. Od środy rozpoczyna się czerwiec, miesiąc poświęcony Sercu Pana
Jezusa, nabożeństwa czerwcowe o godz. 17.30.
W najbliższy wtorek 31.05 w czasie Mszy św. o godz. 17.00 będziemy uroczyście obchodzić 12
rocznicę święceń kapłańskich ks. Roberta. Na Mszę św. przybędą kapłani, którzy razem z nim zostali
wyświęceni.
W przyszłą niedzielę 05.06 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Odnowienie przyrzeczeń
małżeńskich w czasie Mszy św. o godz. 10.00 par, które ślubowały w czerwcu. Będziemy
jednocześnie przeżywali Święto Dziękczynienia, po Mszach św. będziemy zbierali ofiary na świątynię
Opatrzności Bożej.
W najbliższy czwartek I czwartek miesiąca modlimy się w intencji powołań. Po Mszy św. o godz.
17.00 spotkanie Stowarzyszenia Wspierania Powołań. W piątek, pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź
św. od 16.00 dla uczniów kl. od III do V, od 16.30 dla uczniów kl. VI 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. Ksiądz Robert uda się z Komunią św. do chorych. Ks. Henryk powiadomi o
odwiedzinach swoich chorych osobiście.
W przyszłą niedzielę ks. neoprezbiter Grzegorz Białek, odprawi Mszę św. i udzieli błogosławieństwa
prymicyjnego po Mszach św. o godz. 8.00, 10.00 i 11.30.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o tym, że wszyscy nosimy w sobie niebo, relacja ks.
Abpa St. Gądeckiego z pobytu na Ukrainie oraz o mediacji Prymasa Wyszyńskiego w czasach
komunizmu. Do Przewodnika dołączono książkę 5 min. z Bogiem. Rozważania na każdy dzień
czerwca. Cena Przewodnika to 9,50 zł.
Jak na nowo rozpalić w sobie wiarę?, zapraszamy na kolejną katechezę w poniedziałek o godz. 18.00.
Studentów zapraszamy na spotkanie w poniedziałek o godz. 20,00. Młodzież licealną zapraszamy w
środę na spotkanie o godz. 19.00, w czwartek oaza młodzieży z klas 6-7 spotka się o godz. 18.30.

W sobotę 4.06 o godz. 19.00 zapraszamy na czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego z prośbą o
wylanie darów. Zakończenie Eucharystią o godz. 22.00.
Caritas DB zaprasza dorosłych i dzieci na Bajkowy koncert dzisiaj 29.05.22 od godz. 15.00 w Fabryce
Lloyda.
W zeszłym tygodniu zmarli: śp. Henryk Rumiński l. 88, zam. ul. Porazińskiej 5 oraz śp. Andrzej
Małolepski l. 71, zam. ul. Duboisa 1. Polećmy ich miłosierdziu Bożemu: Dobry Jezu a nasz Panie….

