OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 12.06.2022
1. Dzisiaj przeżywamy uroczystość Trójcy Świętej. W naszej parafii gościmy
o. Pawła Mroczka, redemptorystę posługującego w Kazachstanie. Ofiary
złożone do puszek są przeznaczone na dzieło misyjne redemptorystów
posługujących w Kazachstanie
2. Msza święta akademicka o dobrą sesję o godz. 20.00
3. W środę swoje imieniny obchodzi nasz współbrat o. Witold Kawecki.
Drogiego solenizanta polecamy waszej modlitwie życząc mocy Ducha Św.
w podejmowanych posługach na rzecz nauki i mediów
4. W czwartek uroczystość Bożego Ciała. Msze św. będą odprawiane o godz.
8.00, 9.30, 11.30 i 18.30. Tego dnia chcemy zgromadzić się możliwie
wszyscy na jednej Mszy św., która zostanie odprawiona w naszym kościele
o godz. 11.30. Po zakończonej Mszy św. wyruszymy w procesji
eucharystycznej
ulicami:
Karolkową,
Grzybowską,
Przyokopową,
Hrubieszowską, Karolkową. Spróbujmy zmobilizować całe nasze siły, abyśmy
możliwie wszyscy – dzieci (zwłaszcza pierwszokomunijne), młodzież i dorośli
– poprzez udział w uroczystości zamanifestowali naszą przynależność do
Chrystusa. Dzieci przedszkolne i szkolne przed I Komunią Świętą niech
przybędą do sypania kwiatów, panie do chorągwi i feretronów, a Rycerze
Kolumba do baldachimu. Mieszkańców prosimy o udekorowanie okien
w domach. Niech ten dzień stanie się świętem parafii. Próba dzieci do
sypania kwiatów na placu przed wejściem do kościoła we wtorek i środę
o godz. 17.00
5. W dawnej oktawie Bożego Ciała zapraszamy na procesję eucharystyczną
(od 17 czerwca w ramach nabożeństwa czerwcowego), która będzie się
odbywała codziennie do piątku 24 czerwca włącznie po Mszy św. wieczornej,
a w niedzielę 19 czerwca po Mszy św. o godz. 11.00. Do udziału w procesji
zapraszamy wszystkich: dorosłych, młodzież i dzieci
6. Zapraszamy w tym tygodniu na nabożeństwa i spotkania:
- jutro nabożeństwo fatimskie z procesją o godz. 19.00, a katecheza dla
małżonków o godz. 19.00 w kawiarence (tylko zgłoszone osoby)
- w poniedziałek i wtorek nabożeństwo czerwcowe o godz. 18.00
- 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
7. Informujemy, że kancelaria parafialna w najbliższym tygodniu będzie czynna
we wtorek w godz. 9.00-11.00 i 16.30-18.30 oraz środę w godz. 16.30-18.30
8. 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
9. Duszpasterstwo Powołań Redemptorystów informuje, że przyjmujemy
kandydatów na kapłanów i na braci zakonnych. Rekolekcje dla osób
odkrywających takie powołanie będą 20-23 czerwca w Tuchowie. W tym
czasie odbędzie się również rozmowa kwalifikacyjna przed przyjęciem do
Zgromadzenia. Więcej informacji: 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

