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X Niedziela zwykła – 10 czerwca 2012 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Trwając w Oktawie Bożego Ciała po dzisiejszych mszach św. będziemy adorować
Najświętszy Sakrament. Zapraszamy także w każdy dzień Oktawy na wieczorną procesję
eucharystyczną o godz. 17.30. Szczególnie zapraszamy na zakończenie Oktawy Bożego
Ciała w czwartek. W tym dniu poświęcimy także okolicznościowe wianki, które będzie
można nabyć przed nabożeństwem.
2. W liturgii kościoła w tym tygodniu będziemy obchodzić:
 w poniedziałek - św. Barnaby, Apostoła
 w środę - święto św. Antoniego z Padwy
 w czwartek - bł. Michała Kozala
 w Piątek - Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa
 w Sobotę - wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi
3. W poniedziałek, 11 czerwca, w ramach spotkań Franciszkańskiej Szkoły Modlitwy
o.Cyprian i Wspólnota Najświętszego Imienia Jezus zaprasza o godz. 20.00 na adorację
Najświętszego Sakramentu w intencji PRZEMIANY CIERPIENIA W MIŁOŚĆ. Kanwą
Adoracji będą słowa Benedykta XVI wypowiedziane kilka dni temu podczas kongresu
rodzin w mediolańskiej La Scala: „Pójdziemy do Boga, który wszedł i nadal wchodzi
w nasze cierpienia. Do Boga, który cierpi z nami i dla nas, i przez to sprawił, że ludzie
potrafią dzielić cierpienia innych i przemienić je w miłość”.
4. W środę, 13 czerwca, comiesięczne nabożeństwo Fatimskie i procesja fatimska po
wieczornej mszy św.
5. Przedszkole „Chatka Puchatka” zaprasza wszystkie dzieci w wieku 2-6 lat na festyn
dziecięcy, który odbędzie sie na przedszkolnym placu zabaw w najbliższą sobotę, 16
czerwca w godz. 10-12. W programie: gry i zabawy sportowe, zabawy w piasku, zabawy
ruchowe przy muzyce, konkurs piosenki, malowanie twarzy, „słodki zakątek:, wspólna
fotografia i niespodzianki. Zapraszane są dzieci z naszego osiedla i nie tylko.
6. W następną niedzielę obchodzimy nasz parafialny odpust św. Brata Alberta. Suma
odpustowa i procesja o godz. 11.00. Kazania odpustowe wygłosi ks. Franciszek Kościelski,
kaznodzieja naszych ostatnich rekolekcji. Po sumie odpustowej nastąpi poświęcenie
specjalnych chlebków św. Alberta, które będą przypominać nam o idei życia św. Alberta,
pragnącego być dobrym jak chleb dla innych. Te chlebki każdy będzie mógł nabyć po mszy
św. i wziąć do domu. Dodatkowo panie z Legionu Maryi przygotują specjalne odpustowe
ciasta. Mogą je przynieść także inni, aby podzielić się z innymi, a wszelkie ofiary złożone
przy tej okazji przeznaczone będą na budowę kościoła. Zachęcamy też do skorzystania ze
spowiedzi, aby móc zyskać pełną łaskę odpustu. Spowiedź przed odpustem w sobotę od
godz. 17.30

Wszystkim życzymy obfitego błogosławieństwa na cały tydzień,
o co będziemy prosić także za chwilę podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

