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9 Niedziela Zwykła – 2 czerwca 2013 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziękujemy tym wszystkim, którzy w miniony czwartek wzięli czynny udział w procesji
Bożego Ciała, przygotowywali ołtarze i przystroili domy. Była to piękna uroczystość.
Zdjęcia można oglądnąć na naszej stronie internetowej. Zapraszamy jeszcze przez całą
oktawę Bożego Ciała na wieczorne procesje o godz. 17.30. Prosimy o udział szczególnie
dzieci. Zakończenie oktawy w czwartek, wraz z poświęceniem wianków i ziół po Mszy św.
wieczornej. Bukiety wianków będzie można nabyć przed kościołem, o co zatroszczą się
panie z Róż Różańcowych i Legionu Maryi. Dziękujemy i zachęcamy do przyjścia.
2. W miniony piątek zakończyliśmy nabożeństwa majowe. Pragniemy wyrazić szczególną
radość i podziękowanie za udział w nabożeństwach, nie tylko tutaj w kościele ale także przy
4 przydrożnych kaplicach. Co roku gromadzi się coraz więcej osób i oby to nasze
nabożeństwo do Matki Bożej nie ustawało. Dzieci, które gorliwie uczestniczyły w
majówkach otrzymają stosowne nagrody dzisiaj po mszy św. o godz. 13.00.
3. W dniu wczorajszym rozpoczęliśmy nabożeństwa czerwcowe – ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Zapraszamy codziennie na godz. 17.30.
4. Dzisiaj 1 niedziela miesiąca. Przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych po mszy św.
o godz. 9.00, a dla dzieci po mszy o godz. 13.00.
5. Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na rzecz budowy kościoła. W miesiącu maju
wpłynęło 5300 zł. Plus ofiara rodziców dzieci I-Komunijnych na ołtarz w kwocie 6 tys. zł.
oraz ofiara od młodzieży bierzmowanej – 600 zł. i z Rocznicy I-Komunii - 640 zł. Wszystko
składamy na rozpoczęcie wkrótce prac przy placu kościelnym.
6. W najbliższa środę zapraszamy Radę Duszpasterska na spotkanie robocze o godz. 19.00.
7. W piątek przypada także Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z racji
uroczystości nie ma postu od pokarmów mięsnych. Jest to także I piątek miesiąca. W tym
dniu odwiedzimy chorych i przypominamy, że spowiedź pierwszopiątkowa dla dzieci jest od
godz. 16.30, a następnie dla nich Msza św. o godz. 17.00. Msze św. w Piątek będą zatem o
godz. 7.00, 17.00, 18.00 i dodatkowa z racji uroczystości o godz. 20.00.
8. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
9. W dniu dzisiejszym czeka nas jeszcze kilka dodatkowych spotkań.
 Po mszy o godz. 13.00 spotkanie dzieci różańcowych z racji Dnia Dziecka przy grillu
w ogrodzie klasztornym.
 o godz. 16.00 Wspólnota Domowego Kościoła z naszej parafii zaprasza nowe
małżeństwa, które pragnęłyby dołączyć do tej wspólnoty na tzw. czerwcowe
grillowanie, także w ogrodzie klasztornym. Serdecznie zachęcamy – zwłaszcza
młode małżeństwa. Jest to wspaniała okazja do zapoznania się z tym ruchem.
 o godz. 19.00 kolejne spotkanie Klubu Dyskusyjnego w naszej kawiarence.
 dzisiaj także polskie Święto Dziękczynienia. Z tej racji po Mszach św. zbierane będą
ofiary do puszki na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
 Po mszach św. kontynuacja wystawy ikon w naszym starym kościołku. Zapraszamy.
10. Za tydzień na mszy o godz. 11.00. uroczystość I Komunii Św. dla dzieci ze Szkoły
Paderewskiego. W miarę możliwości prosimy o pozostawienie wolnych miejsc w
kościele dla rodzin i gości tychże dzieci.

11. Przypominamy o planowanym Festynie Parafialnym 23 czerwca. To już za 3 tygodnie
dlatego prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się chętnych osób – zwłaszcza dzieci do
występów na scenie oraz o przynoszenie do zakrystii fantów na loterię. Gdyby ktoś
chciał pomóc w przygotowaniach i prowadzeniu festynu, to bardzo prosimy o zgłoszenie
swoich chęci.
12. Za chwilę Adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzisiejszą adoracją po każdej Mszy św.
przyłączymy się do zaplanowanej na całym świecie wspólnej adoracji, o którą prosił papież
Franciszek w trwającym Roku Wiary. W sposób szczególny będziemy sie łączyć także o
17.30 na wieczornym nabożeństwie i procesji.

