OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 8.05.2022
1. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia
konsekrowanego. Ofiary złożone do puszek są przeznaczone na potrzeby
Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie
2. Dzisiaj na Mszy Św. o godz. 11.00 odbędzie się uroczystość przyjęcia 40osobowej grupy dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. W nadchodzącym
tygodniu dzieci będą brały udział w tzw. białym tygodniu codziennie na Mszy
Św. o godz. 18.30
3. Dzisiaj Msza Św. imieninowa o. Stanisława Wróbla o godz. 12.30. Natomiast
Msza Św. dla singli o godz. 18.30, a po niej spotkanie w Oratorium
4. Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie o godz. 18.00. W środę
połączone z Nieustanną Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
5. Zapraszamy w tym tygodniu na nabożeństwa i spotkania:
- w poniedziałek kurs małżeński 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 nabożeństwo fatimskie o
godz. 19.15
6. W sobotę swoje imieniny obchodzą o. Maciej Nowak (wikariusz naszej
parafii) i o. Maciej Ziębiec. Zapraszamy na Mszę Św. imieninową o godz.
8.30
7. W przyszłą niedzielę po Mszy Św. akademickiej o godz. 20.00 zapraszamy na
czuwanie modlitewne „W górę serca”. Tego dnia ofiary złożone na tacę będą
przeznaczone na prace inwestycyjno-remontowe przy naszej świątyni
8. Informujemy, że rocznica Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się 22 maja
na Mszy Św. godz. 11.00
9. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce młodych na Jasną Górę w sobotę 28
maja, a także 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
10. Zapraszamy Panie na Ogólnopolską Pielgrzymkę Kobiet do Częstochowy
w niedzielę 22 maja. Informacje i zapisy pod nr tel. 607 270 038 lub na stronie
www.dzielneniewiasty.pl
11. Szkoła Ewangelizacji i Wspólnota Sursum Corda zaprasza w dniach 27 - 29
maja na kurs „Nowe Życie”. Więcej informacji oraz zapisy na stronie
www.sursumcordamissio.com
12. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy codziennie w godz. 6.0020.00
13. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej „Niedzieli” i „Gościa
Niedzielnego” na furcie klasztornej

