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7 NIEDZIELA WIELKANOCY
Wniebowstąpienie Pańskie – 20 maja 2012 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 11.00 uroczystość rocznicy I Komunii Świętej.
2. Za tydzień w niedzielę Zesłania Ducha Świętego młodzież naszej parafii przyjmie
Sakrament Bierzmowania. Uroczystość odbędzie się na Mszy św. o. godz. 9.00 (czyli
została przesunięta z godz. 18 na 9, ze względu na możliwości ks. biskupa, który musi
wcześniej wyjechać z Lublina – bardzo prosimy zainteresowanych o zapamiętanie tej
zmiany).
3. Do uroczystości Zesłania Ducha Świętego przygotowywać sie będziemy codziennie
poprzez Nowennę, którą połączymy z nabożeństwami majowymi, abyśmy razem z
Maryją - tak jak apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku - oczekiwali na zesłanie
Ducha Świętego i prosili o siedem darów zarówno dla siebie, jak i dla młodzieży, która
przygotowuje sie do bierzmowania. Zachęcamy zatem najbardziej do uczestnictwa
kandydatów do Bierzmowania.
4. Także w przyszłą niedzielę zostanie odprawiona Msza św. o godz. 15.00 przy kaplicy na
ul. Poligonowej, w int. jej mieszkańców oraz urodzaje i poświęcenie pól.
5. W najbliższą sobotę 26 maja z racji Dnia Matki, wieczorną Mszę św. i nabożeństwo do
Jana Pawła II poświęcimy modlitwom w intencji wszystkich matek. Zapraszamy
zwłaszcza dzieci, aby modliły sie w intencji swoich mam.
6. Dziękujemy tym wszystkim, którzy przychodzą na nabożeństwa majowe – zarówno
tutaj do kościoła jak i do przydrożnych kaplic. Nadal zachęcamy do szczególnej
gorliwości w oddawaniu czci Matce Boże w miesiącu maju.
7. Klub dyskusyjny przy naszej parafii zaprasza w dniu dzisiejszym na kolejne spotkanie,
którego temat brzmi "Polskie tradycje kawaleryjskie i historia szabli w Polsce". Przy tej
okazji będzie zorganizowana wystawa eksponatów oraz pokaz współczesnej kawalerii.
Będzie ją można zobaczyć po mszach św. od godz. 9.00 w klasztornej sali
konferencyjnej.
8. W minionym tygodniu zmarła w naszej parafii śp. Helena Klimek z ul. Poligonowej.
Msze św. w jej intencji zamówione w dniu pogrzebu przez członków rodziny zostaną
odprawione we Wtorek, Środę i Czwartek o godz. 7.00.
Pomódlmy sie w intencji zmarłej: Wieczny odpoczynek ...
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