Ogłoszenia na VI Niedzielę Wielkanocną (01.05.2016r.)
1. Dziękujemy za posprzątanie kościoła, w następnym miesiącu prosimy o
pomoc mieszkańców ul. Prusa, Orzeszkowej i Konopnickiej.
2. Organizowana jest dekanalna pielgrzymka do miejsca związanego z kultem
miłosierdzia Bożego – do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
Jest planowane także zwiedzanie Centrum Jana Pawła II. Są jeszcze dwa
wolne miejsca na tę pielgrzymkę. Prosimy zgłaszać swój udział do ks.
Prefekta. Koszt pielgrzymki to 45 zł. Wyjazd o godz. 6.00 rano spod kościoła
parafialnego. Powrót ok. godz. 20.00.
3. Trasa procesji Bożego Ciała jest wywieszona na tablicy Ogłoszeń przy wyjściu
z kościoła.
4. Rozpoczęły się nabożeństwa majowe. Przypominamy, że odprawiamy je w
tygodniu o godz.17.40 a w niedziele o godz. 15.40. Zapraszamy wszystkich do
jak najliczniejszego w nich uczestnictwa.
5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W sobotę
od godz. 9.00 odwiedzimy chorych naszej parafii z posługą sakramentalną.
6. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła śp. Olga
Garbaciak. Polecajmy Ją miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz Jej
dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci. Niech odpoczywa w
pokoju wiecznym. Amen.
7. Zapraszamy bardzo serdecznie zaraz po Mszy św. do sali w Domu
Katechetycznym. Tam na każdego czeka kawa, herbata i kawałek dobrego
ciasta. Zapraszamy!
8. Przypominamy, że cytaty z Pisma Św. znajdujące się w szklanej kuli na stoliku
za ławkami możemy losować za każdym razem kiedy tylko jesteśmy w
kościele. Zachęcamy, aby wychodzić z Eucharystii ze Słowem Bożym w dłoni!
9. Przypominamy także o naszej skrzynce modlitewnej. W intencjach, które tam
się znajdują modlimy się co miesiąc w każdy III piątek miesiąca na Adoracji
Najświętszego Sakramentu o godz. 20.00 oraz w każdą środę na Mszy św.
nowennowej o godz. 18.00. Zachęcamy, aby intencje, które mamy w sercach
przelewać na papier i wrzucać je do naszej skrzynki a z pewnością będą one
omodlone!
10.Życzymy wszystkim dobrej niedzieli. Niech Chrystus Zmartwychwstały dodaje
nam sił w wypełnianiu zadań, które czekają nas każdego dnia! Szczęść Boże!

