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1. Dzisiaj zostanie beatyfikowana w Lyonie Paulina Jaricot (czyt. żariko), założycielka Dzieła
Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca oraz obrończyni praw robotników. W Mszy św.
beatyfikacyjnej, będzie można uczestniczyć za pośrednictwem Telewizji Trwam i Radia Maryja
o godzinie 15:00.
2. Trwa miesiąc maj. Zapraszamy na nabożeństwo majowe, które odprawiamy codziennie o
godz. 17.30.
3. W każdą niedzielę zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy do
dolnego kościoła w godz. od 18.00 do 20.00.
4. Uczniów klas ósmych zapraszamy razem z rodzicami, dziadkami i nauczycielami na
Mszę św. przed egzaminami - jutro (poniedziałek 23 maja) o godz. 18:00. We wspólnej
modlitwie będziemy prosić o dary Ducha Św. na czas egzaminów, udzielimy uczniom
specjalnego błogosławieństwa i pobłogosławimy długopisy, którymi będą pisać egzaminy
(prosimy przynieść swoje długopisy).
5. W czwartek (26 V) obchodzimy Dzień Matki. Wdzięczni za dar narodzin i wychowania obemijmy modlitwą w tym dniu nasze Mamy zawierzając je Maryi. Żyjącym wypraszajmy Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej, a zmarłym łaskę życia wiecznego.
6. W piątek w górnym kościele o godzinie 16:00 odbędzie się nabożeństwo pokutne, podczas
którego dzieci pierwszokomunijne po raz pierwszy przystąpią do spowiedzi świętej.
7. W piątek w godz. 19:00-20:00 spowiedź dla dzieci rocznicowych.
8. Uroczystość udzielenia pierwszej Komunii Świętej odbędzie się w naszej parafii w
najbliższą sobotę (28 maja), w dwóch grupach – o godz. 10.30 i 12.30. Dzieci i ich rodziców
otoczmy wspólną modlitwą.
9. Ze względu na Biały Tydzień i rocznicę przyjęcia pierwszej Komunii Św. w przyszłą niedzielę
(29 maja) wszystkie dzieci - młodsze i starsze, zapraszamy na Mszę św. o godz. 12:30 do
górnego kościoła. Tego dnia Msze św. o 10:30 i 12:00 w dolnym kościele, wyjątkowo zostaną
odprawione z kazaniem dla dorosłych.
10. Od piątku w ramach nabożeństwa majowego odmawiać będziemy modlitwy przypisane
nowennie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
11. Za dobroć serca i wszelkie wsparcie finansowe parafii ofiarą na tacę czy przelewem na konto,
składamy serdeczne Bóg zapłać.
12. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gościa Niedzielnego i Niedzielę.
13. Na zakończenie niedzielnej Eucharystii polećmy Bogu naszych zmarłych: + duszpasterzy,
budowniczych, dobrodziejów oraz zmarłych z naszych rodzin. Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie.

