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Ogłoszenia Parafialne

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

2021-05-23

Kalendarz liturgiczny:

poniedziałek - Święto NMP Matki Kościoła,

środa - wsp. św.Filipa Nereusza,prezbitera,

czwartek - Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana,

sobota - wsp. św.Urszuli Ledóchowskiej,dziewicy.

“Bóg zapłać” młodym naszej wspólnoty za modlitewne czuwanie w Wigilie

dzisiejszej Uroczystości.

Dziś o g.11.00 Uroczystość Złotych i Srebrnych Jubileuszów Małżeńskich.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas nabożeństw majowych, które

odprawiamy w niedzielę i święta o g. 15.30, a w dni powszednie o g. 17.30.

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

na Triduum modlitewne w środę, czwartek i piątek. Uczestniczymy w nabożeństwie

majowym i Mszy św. wieczornej. W sobotę o g.9.00 spowiedź św. dla dzieci przystępujących

do I Komunii św. i ich rodziców, a od g.9.30 spowiedź św. dzieci przeżywających I rocznicę

Komunii św.

W przyszłą niedzielę na Mszy św. o g.12.00 Uroczystość I Komunii św.

Msza św. w I rocznicę Komunii św. w poniedziałek 31 maja o g.18.00.

“Bóg zapłać” mieszkańcom ulic Kijanki, Ukośna, Urwana, Gwarna za ufundowanie

ornatu św. Rity, który został wczoraj uroczyście poświęcony.

Do naszej świątyni wraca po gruntownej renowacji lichtarz pod paschał ufundowany

przez pierwszego proboszcza ks. Antoniego Sypowskiego.

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

do czterech ołtarzy ul. Cechową, Rżącką, Obronną. Zakończenie Procesji i błogosławieństwo

przy ołtarzu u zbiegu ulic Łamanej i Obronnej. Parafianie, którzy zechcą przyjąć Chrystusa

Eucharystycznego przed swoją posesją przygotowując ołtarz proszeni są o zgłaszanie się.

Uroczyste przyjęcie nowych członków Straży Honorowej NSPJ w piątek 4 czerwca

na Mszy św. o g.18.00.

Dziś przed naszym kościołem kwesta na rzecz rehabilitacji 6-letniego Michała

z porażeniem mózgowym prowadzona przez wolontariuszy “Anioły Nadziei”.

Intencje pogrzebowe:

wtorek g.7.00 + Stanisława Opioła

środa g.7.00 + Stanisława Opioła

czwartek g.7.00 + Janina Czort

piątek g.7.00 + Janina Czort

sobota g.7.00 + Janina Czort
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