Ogłoszenia Duszpasterskie na Uroczystość
Zesłania Ducha Świętego - 9.06.2019 r.
Przeżywamy w dniu dzisiejszym uroczystość Zesłania Ducha Świętego – dzień narodzin Kościoła,
dzień jedności wszystkich ochrzczonych.Podobnie jak Apostołowie,tak i my gromadzimy się w naszej
świątyni i prosimy Pana,by udzielił nam swojego Ducha.Wołajmy:” Przyjdź,Duchu Święty,napełnij
serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości ”.

1) Podziękować pragniemy za ofiary,które przez Drogich Parafian dzisiaj
( tj.w II niedzielę miesiąca ) zostały złożone i zasiliły nasz fundusz remontowy.
Równie wielkie podziękowania kierujemy wobec tych,którzy złożyli i tych,którzy
jeszcze składają ofiary na daninę diecezjalną i parafialną,za cegiełki na fundusz
remontowy.
2) Dzisiejszą uroczystością,nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami,kończy się
okres Wielkanocy.Przyszła niedziela – to uroczystość Najświętszej Trójcy.
3) 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.
4) W środę na g.17.30 zapraszamy na Mszę św.łącznie z Nowenną do MBNP
z prośbami i podziękowaniami,które składać możemy w zakrystii.
5) Trwamy w miesiącu poświęconym Najświętszemu Serca Pana Jezusa.
Zapytajmy siebie:na ilu nabożeństwach czerwcowych byłem ( byłam ),ile razy
pobożnie odmówiłem Litanię do Seca Pana Jezusa,czy Koronkę do Miłosierdzia
Bożego albo Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego,ile chwil poświęciłem na cichą
adorację i rozmowę z Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie?
On codziennie na nas czeka podczas każdej Mszy św.i czerwcowego nabożeństwa.
Możliwości mamy wiele i tylko od nas samych zależy,jak spożytkujemy czas,
który nam jest dany,abyśmy się uświęcali i abyśmy pomagali także innym
dojść do świętości.Nabożeństwa czerwcowe 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.
6) W czwartek przypada 13 dzień miesiąca - dzień fatimski.Nabożeństwo
wraz z procesją fatimską zostanie odprawione po wieczornej Mszy św..
Serdecznie zapraszamy.
7) W najbliższy piątek ( II piątek miesiąca ) przypada spotkanie grupy
pielgrzymkowej.Zapraszamy najpierw na adorację Najświętszego Sakramentu
o 19.00,a następnie o g.19.30 na Mszę św..
Zapraszamy pielgrzymów oraz osoby,które w sierpniu chcą się wybrać
na pielgrzymkę.
8) W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
9) W przyszłą niedzielę przed kościołem będzie zbiórka ofiar na rzecz Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego.W imieniu Uniwersytetu już dzisiaj dziękujemy za ofiary,
które w przyszłą niedzielę Kochani złożycie na ten cel.

10) 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.
11) Adoracja Najświętszego Sakramentu w tym tygodniu:od poniedziałku do piątku
od g.15.00 - 17.30,w sobotę i niedzielę od g.17.00 – 18.00.
12) Kurs przedmałżeński odbędzie się w naszej parafii już w tym tygodniu
od wtorku 11 do soboty 15 czerwca w domu katechetycznym o g.19.00.
Zapisy na pierwszym spotkaniu.
Będzie to ostatni kurs przed wakacjami.Następny odbędzie się we wrześniu.
13) Jest nowy numer naszego tygodnika parafialnego " Jezus żyje ".
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