NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 19.05.2013. 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. W naszej wspólnocie przeżywamy dziś podwójną uroczystość,
bowiem dziś w sposób szczególny dziękujemy Bogu za dar naszej parafii, obchodząć X rocznicę jej
powstania oraz oficjalne rozpoczęcie Wizytacji Kanonicznej parafii przez ks. Biskupa. W związku
z tym o godz. 1400 uroczystą Mszą świętą dziękczynną na przygotowanej scenie rozpocznie się
świętowanie naszego Jubileuszu. Ta Msza św. rozpocznie jednocześnie VI Piknik Rodzinny
zorganizowany dzięki współpracy i życzliwości wielu instytucji oraz ludzi dobrej woli. Program
Pikniku jest bogaty i różnorodny i potrwa do godz. 2130. Zakończy się Apelem Jasnogórskim
i pokazem sztucznych ogni. Program szczegółowy znajduje się na tablicy ogłoszeń. Dzisiaj nie będzie
nabożeństwa majowego, ani Mszy św. o godz. 1800. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich parafian
oraz gości do wspólnego świętowania poprzez uczestnictwo w Pikniku. Jutro, mimo iż jest to drugi
dzień Zielonych Świąt, prosimy chętnych mężczyzn i kobiety do pomocy w pracach porządkowych od
godz. 1000.
2. Jutro – 20.05. - 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. Po ostatniej
Mszy św. o godz. 1900 próba przed rocznicą dla dzieci klas III szkoły podstawowej.
3. We wtorek rozpocznie się Triduum przed sakramentem bierzmowania młodzieży klasy III
gimnazjum. Prosimy młodzież na spotkanie w tym dniu o godz. 1900.
4. W środę o godz. 1600 nabożeństwo pokutne i spowiedź święta dla młodzieży bierzmowanej, ich
rodziców i świadków. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem majowym
o godz. 1730. O godz. 1900 próba dla młodzieży bierzmowanej.
5. W czwartek – 23.05. - przeżywać będziemy ustanowione na terenie Polski święto Jezusa
Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W tym szczególnym dniu w ramach wizytacji
naszej parafii od godzin porannych Ks. Biskup Edward Frankowski będzie odwiedzał instytucje,
szkoły i przedszkola z terenu naszej parafii. Po południu o godz. 1500 odprawi Koronkę do Bożego
Miłosierdzia i spotka się z chorymi i starszymi osobami, którzy mogą dotrzeć do kościoła. Potem
odwiedzi kilku chorych w mieszkaniach oraz spotka się z rodzinami z których pochodzą kapłani
i siostry zakonne. O godz. 1800 będzie przewodniczył Mszy świętej, na którą wszystkich serdecznie
zapraszamy. Szczególnie prosimy o obecność Stowarzyszenie Krwi Chrystusa, które świętować będzie
10 rocznicę kanonizacji św. Marii de Mattias. Prosimy również o obecność na tej Mszy św. dzieci
z naszej parafii, które otrzymają z rąk ks. biskupa apostolskie błogosławieństwo i pamiątkowe obrazki.
Na godz. 1600 do posprzątania kościoła i obejścia, prosimy w tym dniu rodziców młodzieży
bierzmowanej, zaś młodzież wraz ze świadkami prosimy na próbę generalną o godz. 2000.
6. W piątek o godz. 1530 nabożeństwo pokutne i spowiedź dzieci klasy III, które w niedzielę
przeżywać będą Rocznicę Komunii Św. O godz. 1645 odbędzie się spotkanie ks. Biskupa ze
wszystkimi wspólnotami i grupami parafialnymi, które przedstawią krótkie sprawozdania ze swej
działalności. Prosimy zatem o obecność wszystkich. O godz. 1800 uroczysta Msza Święta kończąca
wizytację z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania młodzieży klas III gimnazjum. W piątek
przypada dzień modlitwy za Kościół w Chinach.
7. W sobotę o godz. 800 dzieci komunijne wraz z opiekunami wyjeżdżają na pielgrzymkę do Janowa
Lubelskiego. W Sulisławicach odbędzie się II Diecezjalny Zjazd KCPR. Na godz. 900 do posprzątania
kościoła i obejścia na niedzielne uroczystości rocznicowe prosimy rodziców dzieci klas III szkoły
podstawowej. O godz. 1715 nabożeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko życiu, połączone
z nabożeństwem majowym.
8. Przyszła niedziela to Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Na Mszy św. o godz. 1030 rocznica
I Komunii Św. dzieci z klasy III Społecznej Szkoły Podstawowej, natomiast na Mszy św. o godz.
1200 Rocznica dzieci ze Szkoly nr 3.
9. Na tablicy ogłoszeń znajdziemy wiele cennych informacji, m.in. o organizowanej pielgrzymce Straży
Honorowej do Częstochowy, o kursie liturgicznym dla młodzieży, itp. Zachęcamy do zapoznania się.
10. Dziękujemy parafianom z bl. nr 8 przy ul. Skalna Góra, m. od 16-30 za pełniony dyżur w świątyni i ofiarę
120 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700.
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer „Małego Gościa Niedzielnego”.

