Ogłoszenia Parafialne – IV Niedziela Wielkanocna – 7.05.2017r.
Dzisiaj Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania.
Zachęcamy do modlitwy w tej intencji.

Zapraszamy wiernych na nabożeństwa majowe, dzisiaj o godz. 16.00 a w ciągu tygodnia o
godz.17.15
W poniedziałek 8 maja obchodzimy w Kościele Uroczystość św. Stanisława, biskupa i
męczennika, Głównego Patrona Polski
Również w poniedziałek po Mszy św. wieczornej comiesięczne spotkanie Grupy
Pielgrzymkowej oraz wszystkich zainteresowanych wspólnym pielgrzymowaniem.
W środę po Mszy św. wieczornej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
W czwartek na godz. 16.00 do spowiedzi zapraszamy uczniów klas 4 i 5 a wszystkie dzieci
zapraszamy na Mszę św. szkolną o godz. 16.30
W sobotę 13 maja Diecezjalna Pielgrzymka Chorych i Niepełnosprawnych do Sanktuarium
MB Pokornej w Rudach. Msza św. o godz. 11.00
W sobotę od godz. 17.00 Godzin Święta, czas adoracji Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie oraz okazja do spowiedzi św.
13 maja w sobotę rozpoczynają się obchody 100-lecia Objawień Fatimskich. Zapraszamy na
Mszę św. o godz. 18.00 w intencjo czcicieli MB Fatimskiej a po Mszy św. nabożeństwo
fatimskie: różaniec, procesja z Figura Marki Bożej i świecami oraz błogosławieństwo.
W niedzielę 14 maja na Mszy św. o godz. 10.30 dzieci klas 3 Szkoły Podstawowej nr. 17
przystąpią do I-szej Komunii św. Prosimy by miejsca w ławkach zostawić dla dzieci, rodziców,
gości. Korzystajmy z innych godzin Mszy św.
Bóg zapłać za złożoną ofiarę na seminarium i diecezję. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają
odnowę naszej świątyni przez zakup cegiełek oraz ofiary przekazywane w kopertach i na konto
Parafii.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w sprzątaniu naszej świątyni w minionym tygodniu.
W sobotę na godz. 9.00 do sprzątania kościoła zapraszamy rodziców dzieci komunijnych.
Wychodząc z kościoła można nabyć prasę katolicką : Gość Niedzielny, Mały Gość i Informator
Niech Maryja, która czcimy w tym miesiącu wstawia się do Boga za nami

