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Ogłoszenia Parafialne 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

2018-05-20 

 

 

Kalendarz liturgiczny: 

poniedziałek - Święto Najświętszej Maryi Panny,Matki Kościoła, 

czwartek - Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, 

piątek - wsp. św. Filipa Nereusza,prezbitera, 

niedziela - Uroczystość Najświętszej Trójcy. 

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas nabożeństw majowych, które        

odprawiamy w niedzielę i święta o g. 1530
, a w dni powszednie o g. 1730

. 

Spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania z kl. II i III Gimnazjum we            

wtorek o g.19.00. 

Spotkanie rodziców młodzieży przystępującej do sakramentu bierzmowania we wtorek         

o g.20.00. 

Dzieci przygotowujące się do I Spowiedzi i Komunii św. wraz z rodzicami zapraszamy             

na Triduum modlitewne w środę, czwartek i piątek. Uczestniczymy w “majówce” i Mszy św.              

wieczornej. W środę i w piątek po Mszy św. próba posług liturgicznych. 

W sobotę o g.9.00 spowiedź dla dzieci przystępujących do I Komunii św. i rodziców. 

O g.9.30 spowiedź dla dzieci przeżywających I Rocznicę Komunii św. Msza św.            

rocznicowa w poniedziałek 28 maja o g.18.00. 

W niedzielę o g.11.00 Uroczystość I Komunii św. Ze względu na ograniczoną ilość             

miejsc /prawie wszystkie ławki będą zarezerwowane dla rodzin dzieci/ prosimy, aby osoby            

niezainteresowane wybrały inną godzinę uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej. 

W niedzielę o g.9.00 Msza św. w intencji Klubu Sportowego “ORZEŁ”. 

Bóg zapłać za ofiary złożone w minioną niedzielę na potrzeby Parafii. Zebrano kwotę             

7.020 zł. 

W Uroczystość Bożego Ciała Msza św. o g.9.00 w kościele, po niej Procesja             

do czterech ołtarzy ul. Podedworze, Szpakową, Sporną, Błotną, Mokrą. Czcigodni Parafianie,           

którzy zechcą przyjąć Chrystusa Eucharystycznego przed swoją posesją przygotowując ołtarz          

proszeni są o zgłoszenie się. 

Nasza parafia w dniach 23-30 sierpnia br. organizuje letnie rekolekcje dla dzieci            

i młodzieży w Groniu-Leśnicy. Koszt 550 zł. Mamy 30 miejsc. Serdecznie zapraszamy. 

Z inicjatywy rodzin naszej parafii pragniemy włączyć się w pomoc rodzinom           

poszkodowanym w konflikcie syryjskim w ramach akcji - ”Rodzina rodzinie” prowadzonej           

przez CARITAS. Rodziny, które pragną włączyć się w pomoc prosimy o kontakt. 

Kierownik prac informuje, iż od wtorku rozpoczyna się asfaltowanie ul. Cechowej. 

 

 
Stworzone przez www.blizejparafii.pl 

http://www.blizejparafii.pl/
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Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek g.7.00 + Stefan Stefanik 

środa g.7.00 + Stefan Stefanik 

czwartek g.7.00 + Stefan Stefanik 

piątek g.700 + Stefan Stefanik 

sobota g.7.00 + Stefan Stefanik 
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