Ogłoszenia na 13.V.2018 r. – Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego
Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa.
Dzisiaj odbywają się w naszym kościele: Uroczystość I Komunii św. (o godz. 11.00) oraz
Uroczystość Rocznicy I Komunii (o godz. 9.30).
Wspólnota Neokatechumenalna zaprasza na kolejne (piąte) spotkanie ewangelizacyjne. Plac
„Pod Skałkami”, w czasie od 15.00 do 16.30, będzie prowadzona modlitwa połączona z katechezą, świadectwami i śpiewem. Zapraszamy do udziału.
Dziś o godz. 17.00 odprawimy pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Intencje do
modlitwy różańcowej można składać do skarbony przy drzwiach wejściowych. Podczas Nabożeństwa odmówimy Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny. Na zakończenie pójdziemy z procesją wokół kościoła niosąc figurę MB Fatimskiej.
Dzieci, które przystąpiły do I Komunii św. przeżywają tzw. „biały tydzień”. Od poniedziałku
do piątku będą przychodziły na Mszę św. o godz. 18.00 oraz na Nabożeństwo Majowe. Natomiast dzieci przeżywające rocznicę I Komunii będą przychodziły na Mszę św. o godz.
17.30.
W sobotę (19 maja) zapraszamy do modlitewnego czuwania przed Uroczystością Zesłania
Ducha Świętego. Rozpocznie się ono o godz. 20.00 w naszym kościele. Najpierw będzie adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z uwielbieniem (poprowadzi Wspólnota „Światło
Pana”). O godz. 22.00 odprawimy Mszę świętą z Wigilii Zesłania Ducha Świętego (liturgię
przygotuje Wspólnota Neokatechumenalna).
22 maja (wtorek) na Mszy św. o godz. 18.00 młodzież z III klas gimnazjum przyjmie sakrament bierzmowania. Uroczystej liturgii będzie przewodniczył Ks. Biskup Henryk Tomasik.
Kandydaci do bierzmowania mają w tym tygodniu spotkania – próby przed uroczystością,
w takim porządku: w poniedziałek i w środę o godz. 16.00, w sobotę o godz. 10.00. Spowiedź
przed bierzmowaniem będzie w poniedziałek (21 maja) o godz. 19.00.
Uczestników pielgrzymki na Podlasie, którzy jeszcze tego nie uczynili, prosimy o dopłatę
reszty kwoty będącej opłatą uczestnictwa.
Młodzi, którzy chcą uczestniczyć w spotkaniu na Lednicy (1-2 czerwca br.), mogą zgłaszać
się do ks. Karola. Koszt wyjazdu: 60 zł.
2 czerwca (sobota) odbędzie się VI Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną
Górę. Organizujemy wyjazd z naszej parafii. Zapraszamy należących do Wspólnoty Różańcowej i tych, którzy jeszcze nie należą. Wyjazd będzie o godz. 5.30 sprzed kościoła. Koszt:
35 zł. Zapisy w zakrystii.
W liturgii Kościoła obchodzimy:
14 maja – święto św. Macieja Apostoła;
16 maja – święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, Patrona Polski.

