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10 Niedziela Zwykła – 7 czerwca 2015 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziękujemy tym wszystkim, którzy w miniony czwartek wzięli czynny udział w procesji
Bożego Ciała, przygotowywali ołtarze, feletrony, pomagali w wystroju naszej świątyni, a
także przystroili własne 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 pierwszokomunijne i
ministrantów oraz asystę procesyjną. 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. Dziś 1 niedziela miesiąca czerwca – przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych.
3. Dzisiaj także ogólnopolskie Święto Dziękczynienia, o którym słyszeliśmy w liście biskupim.
Z tej racji po Mszach św. zbierane będą ofiary do puszki na dalszą budowę Świątyni
Opatrzności Bożej w Warszawie.
4. Dziś o godz. 19.00 kolejne spotkanie Klubu Dyskusyjnego w klasztornej kawiarence.
5. W najbliższy piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z racji
uroczystości nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych. Msze św. w Piątek będą o godz.
7.00 i 18.00 oraz dodatkowa z racji uroczystości o godz. 20.00.
6. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
7. Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na budowę naszej świątyni. W minionym miesiąc
maju zebraliśmy łącznie 6560 zł. oraz dodatkowo 2800 zł. od rodziców dzieci
pierwszokomunijnych na część nowego tabernakulum w głównym ołtarzu. Bóg zapłać!
Kolejne prace na zewnątrz kościoła rozpoczniemy po zakończeniu odpustu parafialnego na
św. Brata Alberta. Trwają też projekty oświetlenia i ozdobnych żyrandoli.
8. Wszystkim życzymy Pokoju i Dobra na cały tydzień.
9. Na zakończenie odmówmy wspólnie modlitwę do św. Michała Archanioła.
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom
złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty,
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen

