OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 29.05.2022
1. Dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe do wtorku włącznie o godz. 18.00, a od
czwartku nabożeństwo czerwcowe codziennie (oprócz środy i dawnej oktawy
Bożego Ciała) o godz. 18.00
3. 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 czwartek spotkanie "w kręgu prawdy" o godz. 19.15 w sali św. Alfonsa
- w piątek Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00, a spotkanie Kręgu biblijnego
o godz. 19.15 w sali św. Alfonsa
- w sobotę adoracja Najświętszego Sakramentu z nabożeństwem
wynagradzającym Matce Bożej połączona ze zmianą tajemnic Żywego
Różańca po Mszy Św. o godz. 8.30
4. W piątek odwiedzimy chorych z Komunią Św. od godz. 9.00 (o. Łukasz
Baran uda się do chorych ok. godz. 13.30)
5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili uroczystość Zesłania Ducha
Świętego. Zapraszamy na czuwanie modlitewne, które rozpocznie się
w sobotę o godz. 21.00, a zakończy się Mszą Św. o północy
6. W przyszłą niedzielę Msza św. dla singli o godz. 18.30, a po niej spotkanie
w Oratorium
7. 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
8. 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
9. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy codziennie w godz. 6.0020.00
10. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej „Niedzieli” i „Gościa
Niedzielnego” na furcie klasztornej

