Ogłoszenia Duszpasterskie na Uroczystość
Zesłania Ducha Świętego - 20.05.2018 r.
Czcimy dzisiaj zstąpienie Ducha Świętego na młody Kościół,na Kościół czasów apostolskich.
Duch Święty,który od Ojca i Syna pochodzi,który z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałę,
Nieustannie jest obecny i działa w Kościele,niby dusza w organiźmie.Jest więc i wśród nas obecny.
Otwórzmy się na Jego działanie.Niech obejmie nasz rozum i wolę,niech je odnowi,oczyści i wzmocni.
Niech nas pobudzi do serdecznego żalu za wszystkie nasze grzechy.

1) Podziękować pragniemy za ofiary,które przez Drogich Parafian zostały złożone
wyjątkowo dzisiaj i zasiliły nasz fundusz remontowy.Mamy nadzieję,
że dzisiejsza i w przyszłym miesiącu zbiórka na spłacenie odrestaurowanego
bocznego ołtarza oraz parkanu od strony probostwa ostatecznie ten temat
zakończy.
2) Pragniemy jak najserdeczniej podziękować tym rodzinom naszej parafii,
które złożyły ofiary na daninę diecezjalną i parafialną,zwłaszcza w ostatnim
czasie.Kto jeszcze nie złożył może to uczynić w każdej chwili.Koperty nadal
można zabierać z tych miejsc,gdzie w Wielkim Poście.Zdajemy sobie sprawę,
że nie wszystkim udało się,czy nie było możliwości w Wielkim Poście.
3) Dzisiejszą uroczystością,nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami,kończy się
okres Wielkanocy.Przyszła niedziela – to uroczystość Najświętszej Trójcy.
4) Jutro,w poniedziałek,przypada drugi dzień Zielonych Świąt,a wraz z nim święto
NMP Matki Kościoła.To święto podkreśla rolę,jaką Maryja pełni w historii
zbawienia i w mistycznym Ciele Chrystusa – Kościele.Oprócz stałego porządku
Mszy św.w co dzień,z racji święta będzie jutro dodatkowa Msza św.o św.9.00,
natomiast w kościołach filalnych:w Ślizowie i Działoszy o g.17.00.
5) W środę na g.17.30 zapraszamy na Mszę św.łącznie z Nowenną do MBNP
z prośbami i podziękowaniami,które składać możemy w zakrystii.
6) W sobotę przypada DZIEŃ MATKI.Pamiętajmy o nich w swoich indywidualnych
modlitwach,a wspólnie w sobotę ofiarujemy za żyjące i zmarłe Matki
nabożeństwo majowe.
7) Nabożeństwa majowe w tym tygodniu:
– od poniedziałku do piątku w połączeniu z Mszą św.o g.17.30,
- w sobotę i niedzielę w połączeniu z Mszą św.o g.18.00.
8) W przyszłą niedzielę w Działoszy o g.11.30,dzieci z kl.III przystąpią
do I Komunii św..
Próby dzieci przed I Komunią św.będą w tym tygodniu:
We wtorek,środę i piątek o g.17.00
Spowiedź św.dla tych dzieci,ich rodziców i najbliższych będzie
w sobotę o g.9.00
Natomiast w sobotę po południu będzie Msza św.dla tych wszystkich,
którzy nie są bezpośrednio związani z dziećmi komunijnymi.
Msza św.będzie już z niedzieli o g.16.30.
W niedzielę 3 czerwca o g.11.30 będzie odprawiona Msza św.
dla kl.IV ,która obchodzi rocznicę I Komunii św..

9) Kurs przedmałżeński odbędzie się w naszej parafii od wtorku 12 czerwca
do soboty 16 czerwca w domu katechetycznym o g.19.00.Zapisy na pierwszym
spotkaniu.Będzie to ostatni kurs przed wakacjami.Następny we wrześniu.
10) Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku
od g.15.00 – 17.30,a w sobotę i niedzielę od g.17.00.
11) Zbliża się uroczystość Bożego Ciała.W związku z tym zapraszamy dziewczynki,
które kochają Pana Jezusa i zechcą podczas procesji Bożego Ciała oraz w całej
oktawie sypać kwiatki na próbę sypania kwiatków.Próba sypania kwiatków
będzie w najbliższy piątek o g.16.30 i za tydzień – w poniedziałek - również
o g.16.30 przed kościołem.
12) Jest dziś nowy numer czasopisma „ Opiekun ”.A w nim znaleźć możemy:
- prezentację diakonów,którzy za kilka dni przyjmą święcenia kapłańskie
i rozpoczną posługę w naszej diecezji,a może i w naszej parafii;
- " Św.Józef i Gietrzwałd "- ciekawy historyczny materiał;
- " Pośród nas " - relacja z pierwszoczwartkowej modlitwy u Św.Józefa;
- " Obdarowani przez Ducha Świętego " - wspaniały dar dla każdego
a także wiele treści i informacji dotyczących jak zawsze Kościoła
Powszechnego i Diecezjalnego.
Polecamy w tym tygodniu „ Opiekuna ”szczególnie.
13) Jest do nabycia nasz parafialny tygodnik " Jezus żyje ".
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