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IX Niedziela zwykła – 29 maja 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziękujemy tym wszystkim, którzy w miniony czwartek wzięli czynny udział w
procesji Bożego Ciała, przygotowywali ołtarze, feretrony, chorągwie, a także przystroili
własne domy. Zapraszamy jeszcze na obchody oktawy Bożego Ciała, codziennie o
godz. 18.00 wraz z procesjami eucharystycznymi po placu koscioła. Prosimy o udział
szczególnie dzieci pierwszokomunijne i ministrantów oraz asystę procesyjną.
Zakończenie oktawy w czwartek, wraz z poświęceniem wianków i ziół. Bukiety
wianków będzie można nabyć przed kościołem, o co zatroszczą się panie z Róż
Różańcowych i Legionu Maryi.
2. We wtorek kończy się miesiąc maj i nabożeństwa majowe. Pragniemy wyrazić
szczególne podziękowanie tym wszystkim, którzy gorliwie uczestniczyli w
nabożeństwach zarówno tutaj w kościele, jak i przy czterech przydrożnych kaplicach.
3. W środę rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe – ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Zapraszamy codziennie na godz. 17.30.
4. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca.
5. W piątek 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. Za tydzień 1 niedziela miesiąca czerwca – przypominamy o zmianie tajemnic
różańcowych. Prosimy także o wsparcie budowy kościoła.
8. Za tydzień przypada również ogólnopolskie Święto Dziękczynienia oraz związana z
nim zbiórka ofiar do puszek na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
9. Trwają liczne prace przy budowie kościoła. Bardzo prosimy o pomoc i modlitwy, aby
można było je ukończyć przed uroczystością konsekracji kościoła, która będzie miała
miejsce już za 3 tygodnie, w niedzielę 19 czerwca o godz. 11.00.
10. W związku z przygotowaniami prosimy Radę Parafialną na specjalne spotkanie w
najbliższą środę o godz. 19.00.
11. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli, a 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

