NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 04.06.2017.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejszą uroczystością, nazywaną też „Zielonymi Świątkami” kończy się okres wielkanocny.
Niech dar Ducha Świętego umacnia nas na drodze wiary i czyni świadkami Chrystusa w codziennym
życiu. Katolicy, którzy nie przystąpili do wielkanocnej spowiedzi i Komunii św., mogą ten obowiązek
wiary wypełnić do przyszłej niedzieli.
Dziś w Kościele Polskim przeżywamy VIII Święto Dziękczynienia Bożej Opatrzności za wolność,
niepodległość i wszelkie dary. Po Mszy św. można złożyć ofiarę do puszek na świątynię Opatrzności
Bożej w Warszawie. Dziś o godz. 1655 comiesięczna prelekcja maryjna, a po niej nabożeństwo i zmiana
tajemnic różańcowych.
2. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt – Święto NMP Matki Kościoła. Msze św. będą o godz. 700, 900,
1630 i 1800. Zachęcamy do uczestnictwa w świątecznej Eucharystii. Po Mszy św. o godz. 16 30 spotkanie
dla chłopców, którzy pragną posługiwać jako ministranci. Po Mszy o godz. 1800 spotkanie dla LSO.
3. W czerwcu z codzienną Eucharystią wieczorną łączymy nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
Gromadźmy się licznie, prosząc: „Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego”.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona litanią do Serca
Jezusa. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji.
5. W czwartek obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. To święto
jest szczególną zachętą, aby modlić się za kapłanów oraz o nowe powołania do kapłaństwa, jak też
zaproszeniem dla nas wszystkich, by głębiej przeżywać każdą Eucharystię. O godz. 1700 Godzina
Święta zakończona nabożeństwem czerwcowym. Po Mszy św. spotkanie SKC.
6. W piątek o godz. 1500 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
7. W sobotę – 10.06. – wsp. bł. Bogumiła, b. O godz. 1700 w Zamku Dzikowskim odbędzie się promocja
książki p. Doroty Kozioł „Niedokończony Portret” poświęconej postaci śp. Ks. Michała Józefczyka.
W naszej parafii podobna promocja odbędzie się w niedzielę 25 czerwca.
8. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Najświętszej Trójcy. W naszym mieście odbędzie się
Marsz dla Życia i Rodziny. Rozpoczęcie Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 14 00 na Placu
B. Głowackiego, następnie przemarsz ulicami na plac przy Gimnazjum nr 2 przy ul. Kopernika,
gdzie odbędzie się Parafiada. Zachęcamy wszystkich, a szczególnie całe rodziny, do udziału
w tym Marszu promującym świętość życia ludzkiego oraz wartość życia małżeńsko- rodzinnego.
Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona szczególnie na parafialne inwestycje. Także w przyszłą
niedzielę przedstawiciele Fundacji Niezłomni przeprowadzą kwestę na rzecz ekshumacji i identyfikacji
Żołnierzy Wyklętych.
9. Duszpasterstwo dzieci i młodzieży informuje, że są jeszcze wolne miejsca na turnusach wakacyjnych
"Wakacje z wartościami 2017" w Radomyślu nad Sanem i Serpelicach nad Bugiem. Szczegóły na
plakacie.
10. Ponadto na tablicy ogłoszeń znajdziemy informacje o uroczystościach jubileuszowych w Pustelni
Złotego Lasu w Rytwianach, pielgrzymce podwórkowych kółek różańcowych i Narodowej
Pielgrzymce w intencji trzeźwości na Jasną Górę oraz o pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Święty
Krzyż.
11. Pragniemy zasygnalizować, że w tym roku, tak jak w ubiegłych latach w uroczystość Bożego
Ciała będziemy przeżywać procesję eucharystyczną wspólnie z parafią św. Barbary. W tym roku
procesja rozpocznie się w naszym kościele Mszą św. o godz. 900. Szczegóły podamy w przyszłą
niedzielę.
12. Przypominamy o możliwości udziału w pielgrzymce Straży Honorowej do Częstochowy w dniu 17
czerwca br.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 15 przy ul. Moniuszki za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 230 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w sobotę o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o posprzątanie świątyni we wtorek rano oraz w sobotę parafian z bl. nr 17 przy ul.
Moniuszki.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

