OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE
9 NIEDZIELA ZWYKŁA (3 czerwca 2018)
1. W dzisiejszą niedzielę o godz. 16.30 odprawimy nabożeństwo czerwcowe do NSPJ.
2. W poniedziałek (4.06), po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.
3. We wtorek o godz. 18.45 zapraszamy na Modlitwę Uwielbienia.
4. W środę (6.06), po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych z błogosławieństwem lourdzkim. W czasie nabożeństwa rozważymy konferencję
nt. Duch św. wprowadza w komunię z Ojcem. Czuwanie modlitewne zakończymy Apelem Jasnogórskim. Przy wejściu do kościoła prosimy składać do skarbony podziękowania i prośby, które
będą odczytane w czasie nabożeństwa. Na nabożeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem.
5. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca.
6. W czwartek przez cały dzień będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. O godz. 12.00 odprawimy Mszę św. w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszej parafii. Zaś
o godz. 17.30 w tej intencji odprawimy nabożeństwo. O godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św.
w intencji służby liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów, organistów i panów
pełniących posługę kolektowania, Bractwa Adoracji oraz ich rodzin. Po Eucharystii spotkanie Bractwa Adoracji w salce nr 1.
7. W piątek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godz. 17.15 odprawimy specjalne nabożeństwo z przebłaganiem i dziękczynieniem oraz Aktem poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
8. Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną w sobotę 9 czerwca.
Zgłoszenia prosimy kierować do czwartku włącznie do kancelarii lub zakrystii. W lipcu i sierpniu
nie będzie odwiedzin chorych.
9. W przyszłą niedzielę kolekta na Wydział Teologiczny UŚ.
10. Zapraszamy wszystkich chętnych na pieszą parafialną pielgrzymkę na Jasną Górę. Odbędzie
się ona w dniach od 23 do 26 czerwca. Zapisy na listę w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
11. 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 Archidiecezji.

