NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 27.05.2012.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejszą uroczystością, nazywaną też „Zielonymi Świątkami”, kończy się okres
wielkanocny. Katolicy, którzy nie przystąpili do wielkanocnej spowiedzi i Komunii św., mogą ten
obowiązek wiary wypełnić do przyszłej niedzieli.
2. Jutro – 28.05. - przypada drugi dzień Zielonych Świąt – Święto NMP Matki Kościoła.
Msze św. będą o godz. 700, 900, 1630 i 1800. Nabożeństwo majowe o godz. 1730. Zachęcamy do
uczestnictwa w jutrzejszych Mszach. Jutro o godz. 1100 w kościele OO. Dominikanów Msza św.
w intencji naszego Miasta i Mieszkańców z racji 419 rocznicy lokalizacji naszego miasta. Jutro
także przypada dzień modlitw i postu w intencji Kościoła w Sudanie.
3. We wtorek – 29.05. – wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej, dz.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem majowym o godz. 1730.
Po Mszy św. wieczorowej spotkanie PZC.
5. W czwartek – 31.05. – święto Nawiedzenia NMP. Jest to ostatni dzień maryjnego miesiąca
maja. Ostatnie w tym roku nabożeństwo majowe o godz. 1730 odprawimy przy kapliczce
Matki Bożej. Serdecznie zapraszamy. O godz. 1700 spotkanie dzieci z Kółka Dzieciątka Jezus.
6. W piątek rozpocznie się miesiąc czerwiec, poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
W tym dniu przypada wsp. św. Justyna, m. Z racji I piątku miesiąca od godz. 1400 odwiedziny
chorych w mieszkaniach. O godz. 1600 próba i spowiedź dla dzieci rocznicowych. O godz. 1700
wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św.
spotkanie Straży Honorowej NSPJ. O godz. 2000 spotkanie młodzieży z KSM. W piątek naszą
modlitwą otoczmy wszystkie dzieci z racji ich święta.
7. W I sobotę miesiąca o godz. 1715 spotkanie KPRM. Po Mszy św. nabożeństwo pierwszo
sobotnie do godz. 2000. W sobotę z racji przypadającego w piątek Dnia Dziecka zapraszamy
dzieci i młodzież z wszystkich grup parafialnych, a więc: LSO, scholę, ERM, dzieci z Kółka
Dzieciątka Jezus, KSM, dzieci z PDM oraz dzieci ze Świetlicy na spotkanie przy ognisku.
Rozpoczęcie o godz. 1600 w parku parafialnym. Na godz. 900 rano prosimy rodziców dzieci
rocznicowych do przygotowania świątyni i jej obejścia na uroczystość Rocznicy Komunii św.
8. Przyszła niedziela to Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Na Mszy św. o godz. 1030
rocznica I Komunii Św. dzieci z klasy III szkoły podstawowej. W całej Polsce przeżywać
będziemy V Święto Dziękczynienia. W kościołach polskich przeprowadzana będzie zbiórka do
puszek na Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie. Jest to I niedziela miesiąca, stąd o godz.
1650 odbędzie się kolejny wykład maryjny, a po nim nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic
różańcowych. W przyszłą niedzielę Mszą św. o godz. 1300 na placu Bartosza Głowackiego
rozpocznie się „Marsz dla Życia i dla Rodziny”. Marsz zakończy się piknikiem rodzinnym przy
Szkole nr 10. Marsz, który będzie miał charakter radosnego świętowania jest próbą jednoczenia
wszystkich środowisk wokół troski o rodzinę i życie. Do udziału w „Marszu dla Życia i dla
Rodziny” zapraszamy rodziców z małymi dziećmi w wózkach, dzieci szkolne i młodzież,
reprezentacje szkół oraz stowarzyszenia, ruchy, wspólnoty i organizacje dla których życie i rodzina
stanowi cenną wartość.
9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa zwraca się z apelem o oddawanie najcenniejszego leku, jakim jest
krew. Chętni mogą się zgłaszać do Terenowego Oddziału Krwiodawstwa mieszczącego się w szpitalu,
w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 700 do 1030.
10. Firma „Słuchmed” zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatne badanie słuchu, w dniu 30 maja przy
Placu Bartosza Głowackiego, od godz. 900 do 1600.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 2 przy ul. Kosmonautów, m. od 31- 60 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 310 zł. Pracowało 8 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 3 przy ul. Kosmonautów.
12. Słowa szczególnej wdzięczności kierujemy także do osób zaangażowanych w organizację Pikniku
Rodzinnego, którym świętowaliśmy IX rocznicę naszej parafii. Nie sposób wszystkich imiennie
wymienić, ale wszystkim razem i każdemu z osobna dziękujemy za wszelkie wniesione dobro - swoją
pracą, ofiarą i modlitwą, które przyczyniło się do udanej organizacji naszej parafialnej uroczystości.
Niech Bóg wszystkim wynagrodzi swym błogosławieństwem.
13. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma „Nasza Droga”.

