OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 13 maja 2018

1. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, która kończy 40-dniowy okres ukazywania się
Zmartwychwstałego i umacniania w wierze Apostołów, pomaga nam lepiej zrozumieć zapewnienie Jezusa: idę
do Ojca przygotować wam miejsce. Żyjemy wciąż nadzieją, że zasłużymy sobie na przebywanie na wieki w
niebie, razem z naszym Zbawicielem, w domu Ojca.
2. W tym tygodniu, razem z Apostołami zgromadzonymi w Wieczerniku, chcemy trwać w oczekiwaniu na
spełnienie się Jezusowej obietnicy zesłania Ducha Świętego. Codziennie odprawiamy nowennę do Ducha
Świętego na zakończenie nabożeństwa majowego.
3. Przypominamy, że każdy katolik, zgodnie z przykazaniami kościelnymi, powinien przynajmniej raz w roku
przystąpić do sakramentu pokuty, a w czasie wielkanocnym przyjąć Komunię św. Czas Komunii św.
wielkanocnej kończy się w uroczystość Trójcy Świętej za dwa tygodnie.
4. Codziennie radośnie głosimy chwałę Niepokalanej Maryi, naszej niebieskiej Matki. Nabożeństwo majowe w
kościele o godz.17,30 wieczorem gromadzimy się przy kapliczkach. Dzisiaj z nabożeństwem fatimskim o godz.
15,30 (bez Mszy św.).
5. Niech zmartwychwstały Pan obficie błogosławi z nieba solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

6. Nabożeństwa majowe i fatimskie dzisiaj o 15,30 i codziennie o 17,30 . Bardzo zapraszamy młodzież
i
dzieci - potwierdzamy obecność otrzymując potwierdzenie na nabożeństwa majowe. Prosimy o odprawianie
nabożeństw w każdej wiosce przy ozdobionych krzyżach i figurach
7. Dzieci klas III przed Przyjęciem przyjdą we wtorek i czwartek ( próba generalna ) o 18,30 , ( w środę –
tylko funkcyjni o 18,30 )
W piątek od 18,30 prosimy rodziców dzieci klas : III o założenie wianków i udekorowanie terenu wokół
kościoła gałązkami brzozy.
W sobotę o 9,00 nabożeństwo pokutne ( przychodzimy wszyscy ) i wystawienie w intencji powołań. Spowiedź
Święta dzieci i rodzin. Pamiętajmy o zmianie formuły Spowiedzi już na całe życie. Przychodzimy z
książeczkami i karteczką . ( z albami które pobłogosławimy )..
Z racji uroczystości I Komunii Świętej w naszej parafii za tydzień prosimy na 11,00 o zarezerwowanie miejsc w
ławkach dla dzieci i ich rodzin , a wiernych o uczestnictwo wyjątkowo w innych Mszach Świętych. Do wejścia
procesyjnego dzieci do kościoła - wejdą najpierw rodzice i chrzestni , a po wejściu dzieci pozostali wierni.
Dzieci gromadzą się przy kaplicy Chrystusa Zmartwychwstałego na 15 min. przed uroczystością. Rodziców prosimy
nie dawanie dzieciom przed uroczystością prezentów. W czasie uroczystości według polecenia Ks. Biskupa
tylko jedna osoba ( zamówiona przez rodziców ) ma prawo fotografowania chodząc po kościele.
Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na naprawę dachu i wieży na naszej Świątyni.
Polecamy nowy :”Pielgrzym „ i inne czasopisma katolickie
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 14 V – św. Maciej (I w.), uczeń Pana Jezusa, wybrany do grona Apostołów, męczennik.
• 16 V – św. Andrzej Bobola (1591-1657), polski jezuita, misjonarz wśród prawosławnych, zamęczony przez
kozaków, patron Polski.

