OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE
10 NIEDZIELA ZWYKŁA (10 czerwca 2018)
1. W dzisiejszą niedzielę o godz. 16.30 odprawimy nabożeństwo czerwcowe do NSPJ.
2. W poniedziałek (11.06) i wtorek (12.06) zapraszamy młodzież na próbę przed bierzmowaniem, po Mszy Św. wieczornej.
3. We wtorek o godz. 18.45 zapraszamy na Modlitwę Uwielbienia.
4. Prawnik dyżuruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
5. Zapraszamy rodziców kapłanów i sióstr zakonnych na spotkanie, które odbędzie się we wtorek (12.06) po Mszy św. wieczornej w sali JP2.
6. W środę (13.06) wspominamy dzień objawień Matki Bożej w Fatimie. Zapraszamy wszystkich
na kolejne CZUWANIE FATIMSKIE, które rozpoczniemy o godz. 18.00 Mszą św. w intencji
wszystkich czcicieli MB Fatimskiej. Podczas Mszy św. rozważymy konferencję nt. Maryja towarzysząca apostołom przy Zesłaniu Ducha św. Po Eucharystii Godzina Fatimska. Wszystkie prośby
i podziękowania do Matki Bożej prosimy składać do skarbony przy wejściu do kościoła. Na nabożeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem.
7. W czwartek (14.06) Ks. Arcbp. Wiktor Skworc w czasie Mszy św. się o godz. 18.00 udzieli naszej
młodzieży Sakramentu Bierzmowania.
8. Mężczyzn i młodzieńców, chcących podbudować swoje życie duchowe - silnym poczuciem własnej tożsamości i roli mężczyzny we współczesnym świecie - zapraszamy na spotkanie Duszpasterstwa Mężczyzn Św. Józefa - w czwartek (14.06) w salce nr 1, o godz. 18.45.
9. W piątek (III piątek miesiąca) zapraszamy na Mszę św. w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego, którą odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii rozważymy konferencję nt. Pod wpływem Ducha św. czynimy tak, jak Jezus uczynił. O godz. 17.15 w czasie nabożeństwa odmówimy Koronkę do Miłosierdzia
Bożego w intencji dusz czyśćcowych. Wypominki za zmarłych przynosimy do zakrystii 20 minut
przed nabożeństwem. Na zakończenie będzie można ucałować relikwie św. Faustyny.
10. W piątek (15.06) przypada w naszej parafii Archidiecezjalna Wieczna Adoracja. W godz.
7.30-18.00 będzie Wystawiony Najświętszy Sakrament.
11. Psycholog dyżuruje w piątek od godz. 17.00 do 18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
12. W przyszłą niedzielę kolekta na Wydział Teologiczny UŚ.
13. Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne, które kapłani odprawią w czasie urlopu.
14. Przez całą dzisiejszą Niedzielę można się jeszcze zapisać na pieszą parafialną pielgrzymkę do Częstochowy, która odbędzie się w dniach od 23 do 26 czerwca. Zapisy w zakrystii. Jutro zaś (poniedziałek 11.06) ostatnie spotkanie przed pielgrzymkowe o godz. 18.45 w salce nr 1.
Od dzisiejszej niedzieli można również zapisać się na autokarową pielgrzymkę, w której dołączymy do pielgrzymki pieszej na Jasnej Górze. We wtorek (26.06) o godzinie 10.30 Odprawimy drogę
krzyżową na wałach a o 13.30 zgromadzimy się na Eucharystii przy obrazie Matki Bożej. Zapraszamy wszystkich chętnych. Zapisy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
W związku z pielgrzymką pieszą przygotowaliśmy tzw. Most modlitwy (skrzynkę, do której można
składać wasze intencje). Będą one niesione przez pielgrzymów w pieszej pielgrzymce na Jasną
Górę. To umożliwi wszystkim czynnie uczestniczyć w modlitwie. Intencje można składać od dzisiaj przez cały tydzień przy ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej.
15. Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podziękowania
dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. W przyszłą sobotę o godz.
7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg zapłać za wszystkie
ofiary materialne składane dzisiaj na potrzeby naszego kościoła - na prace remontowe - kolejny witraż, renowację ławek i Drogę Krzyżową w kościele górnym.

