OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 5.06.2022
1. Dzisiaj przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, a zarazem Święto
Dziękczynienia. Ofiary zbierane do puszek przeznaczone będą na kontynuację
budowy świątyni Opatrzności Bożej
2. Dzisiaj Msza Św. dla singli o godz. 18.30, a po niej spotkanie w Oratorium
3. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe codziennie (oprócz środy i dawnej
oktawy Bożego Ciała) o godz. 18.00
4. Zapraszamy w tym tygodniu na nabożeństwa i spotkania:
- jutro katecheza dla małżonków o godz. 19.00 w kawiarence (tylko zgłoszone
osoby)
- w środę Nieustanna Nowenna do MBNP o godz. 8.30 i 18.00, a spotkanie
DA Klemens o godz. 19.15 w kawiarence
- w piątek Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00, a spotkanie Kręgu biblijnego
o godz. 19.15 w sali św. Alfonsa
- w sobotę spotkanie Dzielnych Niewiast (szczegóły na stronie:
www.dzielneniewiasty.pl)
5. Informujemy, że w sobotę 11 czerwca odbędą się w Tuchowie święcenia
kapłańskie sześciu diakonów redemptorystów. Wszystkich polecamy Waszej
modlitwie
6. W przyszłą niedzielę będziemy gościli o. Pawła Mroczka, redemptorystę
posługującego w Kazachstanie. Ofiary złożone do puszek będą przeznaczone
na dzieło misyjne redemptorystów posługujących w Kazachstanie
7. W przyszłą niedzielę Msza święta akademicka o dobrą sesję o godz. 20.00
8. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce dzieci na Jasną Górę w sobotę
19 czerwca (w programie koncert Arki Noego i ks. bpa Antoniego Długosza).
Zgłoszenia i wszelkie informacje u p. Ewy pod nr tel. 609 703 459
9. Zapraszamy młodzież na rekolekcje u redemptorystów:
- Tuchów: 20-23 czerwca 2022 r. (dla maturzystów i kandydatów); 13-15
sierpnia 2022 r. (dla maturzystów i kandydatów); 11-15 lipca 2022 r. (od
7 klasy szkoły podstawowej)
- Kraków: 30 lipca – 3 sierpnia 2022 r. (od 7 klasy szkoły podstawowej)
- Kościelisko: 18-22 lipca 2022 r. (szkoła ponadpodstawowa)
- Bardo: 8-12 sierpnia 2022 r. (od 7 klasy szkoły podstawowej)
Zapisy i informacje: o. Szczepan Hebda CSsR, tel. 504 298 710
10. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy codziennie w godz. 6.0020.00
11. Świetlica dla dzieci ukraińskich i polskich czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 14.00-19.00
12. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej „Niedzieli” i „Gościa
Niedzielnego” na furcie klasztornej

