OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 1.05.2022
1. Dzisiaj rozpoczyna się w kościele w Polsce Tydzień Biblijny. Jest to czas,
który zwraca uwagę na znaczenie Pisma Świętego w życiu każdego
wierzącego. Zachęcamy do podjęcia praktyki przeczytania codziennie przez
siedem najbliższych dni fragmentu Biblii – proponujemy List św. Jakuba. Być
może dla niejednego z nas stanie się to częstą praktyką
2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie o godz. 18.00. W środę
połączone z Nieustanną Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
3. Jutro przypada narodowe święto flagi. Niech wywieszenie w tym dniu flagi
narodowej będzie wyrazem naszej dumy z przynależenia do narodu polskiego.
Tego dnia Rycerze Kolumba działający przy naszej parafii zapraszają na
wspólne grillowanie w ogrodzie klasztornym o godz. 17.00. Mile widziane
ciasta domowe
4. We wtorek obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski. Msze św. o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.30
5. W piątek odwiedzimy chorych z Komunią Świętą od godz. 9.00 (oo. Maciej
Nowak i Łukasz Baran udadzą się do chorych od ok. godz. 13.00)
6. Zapraszamy w tym tygodniu na nabożeństwa i spotkania:
- 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
- w sobotę adoracja Najświętszego Sakramentu z nabożeństwem
wynagradzającym Matce Bożej połączona ze zmianą tajemnic Żywego
Różańca po Mszy Św. o godz. 8.30
7. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień modlitw o powołania do
kapłaństwa i życia konsekrowanego. Ofiary złożone do puszek będą
przeznaczone
na
potrzeby
Wyższego
Seminarium
Duchownego
Redemptorystów w Tuchowie
8. Informujemy, że w przyszłą niedzielę odbędzie się uroczystość przyjęcia
dzieci do Pierwszej Komunii Świętej o godz. 11.00. W związku z tym
prosimy, aby osoby, które nie muszą uczestniczyć w tym wydarzeniu przybyły
na Mszę św. o innej porze. Dzieci i ich rodziców polecamy modlitwie całej
parafii
9. W przyszłą niedzielę Msza Św. dla singli o godz. 18.30 a po niej spotkanie
w Oratorium
10. Zapraszamy na majówkę dla kobiet „Dzielna niewiasta - kobieta na te czasy”
w dniach 7-8 maja. Więcej informacji oraz zapisy na stronie
www.dzielneniewiasty.pl
11. Zapraszamy żony i mężów na kurs małżeński, którego celem jest wzmocnienie
relacji małżeńskiej. Rozpoczęcie kursu w poniedziałek 9 maja o godz. 19.00.
Więcej
informacji
oraz
zapisy
na
stronie
internetowej:
https://sursumcordamissio.com/wydarzenie/kurs-malzenski/
12. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce młodych na Jasną Górę. Wyjazd 28
maja o godz. 12.00 sprzed Kościoła. Zgłoszenia i wszelkie informacje u p. Ewy
pod nr tel. 609 703 459
13. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy codziennie w godz. 6.0020.00
14. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej „Niedzieli” i „Gościa
Niedzielnego” na furcie klasztornej

