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Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 27 maja 2012 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejszą Uroczystością Zesłania Ducha Świętego kończymy Okres Wielkanocny.
2. Na Mszy św. o godz. 9.00 młodzież z naszej parafii przyjęła Sakrament Bierzmowania
z rąk. J.E. o. bpa Damiana Muskusa, biskupa krakowskiego. Módlmy się za naszą młodzież,
by umocniona Duchem Świętym zawsze trwała przy Chrystusie.
3. Dzisiaj o godz. 15.00 Msza św. przy kaplicy na ul. Poligonowej, w int. jej mieszkańców i
poświęcenie pól.
4. Za tydzień (3 VI) o godz. 11.00 druga grupa dzieci przystąpi do I Komunii Świętej. Tym
razem będą to dzieci ze szkoły im. Paderewskiego.
5. W liturgii kościoła w tym tygodniu obchodzimy:
 w poniedziałek święto NMP Matki Kościoła
 we wtorek wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej
 w czwartek święto Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny
 w następną niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
6. W tym tygodniu przypada I Piątek i I Sobota miesiąca. W Piątek odwiedziny chorych od
godz. 9.00. Spowiedź pierwszopiątkowa dla dzieci od. godz. 16.30 oraz dodatkowa msza
św. dla dzieci o godz. 17.00. W sobotę nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca.
7. W czwartek ostatni dzień nabożeństw majowych. Dziękujmy tym wszystkim, którzy
przychodzili nie tylko do kościoła, ale także śpiewali przy przydrożnych kaplicach.
Dzieci, które najgorliwiej uczęszczały na nabożeństwa i zgromadziły dużą liczbę
wyklejanek, otrzymają w czwartek nagrody.
8. Za tydzień msza św. o godz. 9.00 w intencji Wspólnoty Żywego Różańca i zmiana
tajemnic różańcowych. Róża dziecięca będzie miała zmianę tajemnic po swojej mszy św.
o godz. 13.00.
9. Także za tydzień po mszy św. o godz. 13.00 spotkanie wszystkich dzieci
pierwszokomunijnych i rocznicowych, celem organizacji przygotowań do udziału w procesji
Bożego Ciała. Spotkania z o. Herbertem. Prosimy także, aby zgłosili się chętni rodzice, do
pokierowania dziećmi sypiącymi kwiaty.

Wszystkim życzymy radosnej niedzieli i błogosławionego tygodnia.

