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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj obchodzimy w naszej parafii rocznicę I Komunii Świętej na Mszy o godz. 1100.
2. Wspólnota ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame zaprasza dzisiaj na
małżeńską adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 1600, a następnie na Mszę św. o
godz. 1630 z konferencją na temat: „Różnice osobowościowe – pomoc czy przeszkoda?”.
Msza Św. sprawowana będzie w intencji wszystkich małżeństw naszej Parafii.
3. W związku z zaplanowaną w czerwcu pielgrzymką „Śladami św. Brata Alberta”, osoby
które się na nią zgłosiły, a nie podały własnego PESEL i nie dokonały przedpłaty, prosimy o
uzupełnienie tych braków.
4. W najbliższą środę kończymy nabożeństwa majowe. Serdecznie dziękujemy tym, którzy
przez cały miesiąc śpiewali litanię i pieśni Maryjne zarówno tutaj w kościele, jak i przy
przydrożnych kaplicach.
5. W czwartek rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe do Serca Pana Jezusa.
6. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zachęcamy do spowiedzi i
uczestnictwa w nabożeństwach. Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 1730. O obchodzeniu
I piątków szczególnie przypominamy dzieciom.
7. W czwartek 1 czerwca odbędzie się w naszej parafii uroczystość przyjęcia przez młodzież
Sakramentu Bierzmowania. Udzieli go ks. bp Józef Wróbel na Mszy św. o godz. 1800.
8. W sobotę 3 czerwca organizowany będzie przy naszym klasztorze dzień wspólnoty dla
wszystkich grup dziecięcych i młodzieżowych naszej parafii tj. dla ministrantów, lektorów,
Oazy dzieci Bożych, Młodzieży Franciszkańskiej i Róży dziecięco-młodzieżowej Żywego
Różańca. Zapraszamy najpierw na Mszę św. o godz. 1200, a po niej dalsze spotkanie.
9. Dzieciom życzymy także dużo radości z okazji przypadającego w czwartek Dnia Dziecka.
10. W następną niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Na tą
okoliczność w tym tygodniu montowana będzie w prezbiterium figura Ducha Świętego w
postaci gołębicy. Módlmy się o szczęśliwy przebieg prac.
11. Także w następną niedzielę na Mszy św. o godz. 1100 nasz Chór Albertus będzie obchodził
swój pierwszy jubileusz 5-lecia istnienia. Zapraszamy do słuchania ich śpiewu i modlitwy w
ich intencji.
12. W następną niedzielę przypada Narodowe Święto Dziękczynienia, w który Episkopat Polski
organizuje kolejną zbiórkę do puszek na świątynię Opatrzności Bożej. Także grupa
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” zorganizuje przed kościołem mały kiermasz ciast.
13. Na zakończenie dzisiejszej modlitwy oddajmy sie pod opiekę 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

