OGŁOSZENIA PARAFIALNE
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 20 maja 2018 r.
1. Niedzielą

Zesłania

Ducha

Świętego

kończy

się

okres

wielkanocny,

przypominam o przykazaniu kościelnym, które mówi o spowiedzi i komunii
wielkanocnej. Okres spowiedzi wielkanocnej kończy się za tydzień Niedzielą
Trójcy Świętej. Jutro przypada drugi dzień Zielonych Świąt, NMP Matki
Kościoła. Msze św. będą odprawiane o godz. 700, 900 i 1800.
2. Dzisiaj o godz. 1030 w naszej parafii będziemy przeżywać uroczystość
Pierwszej Komunii św., w której 70. dzieci po raz pierwszy w pełni będzie
uczestniczyć w Eucharystii. Wszystkie dzieci, ich rodziców, chrzestnych
polecamy

waszym

modlitwom.

Przypominamy,

że

przyjęcie

pierwszokomunijne urządzamy bez alkoholu.
3. Dziękuję Dzieciom Pierwszokomunijnym i ich Rodzicom za dar ołtarza. Dzięki
złożonej ofierze w wysokości 4000 zł. udało się kupić poddać renowacji
lichtarze, które znajdują się na głównym ołtarzu i zakupić nowe świece
olejowe.
4. Za tydzień na Mszy św. o godz. 1030 będziemy przeżywać Komunię Świętą
Rocznicową. Próba dla dzieci w poniedziałek o godz. 1600, spowiedź dla dzieci
i ich rodzin w piątek od godziny 1730.
5. Przyszła niedziela jest ostatnią niedziela miesiąca, dlatego zapraszamy
członkinie KŻR do domu parafialnego na godz. 1500 na wymianę tajemnic
różańcowych, a o godz. 1530 do kościoła na modlitwę różańcową w intencji
naszych rodzin.
6. Koniec maja i początek czerwca jest okresem, w którym jako księża
przeżywamy rocznice swoich święceń. I tak ks. proboszcz w tym tygodniu,
ksiądz Adrian 04.06, a ksiądz Marcin 10.06. Prosimy modlitwę w naszych
intencjach, abyśmy gorliwie i jak najlepiej wypełniali posługę kapłańską.
7. W piątek w farze o godz. 1000 uroczystą mszą św. w intencji mieszkańców
i samorządowców będą zainaugurowane Dni Powiatu, które będą trwały do
niedzieli włącznie. Natomiast w sobotę zapraszamy do fary na godz. 1600 na
koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu orkiestry ze Szkoły Muzycznej w
Radziejowie.
8. Z prasy katolickiej mamy do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy.

9. W minionym tygodniu po wieczną nagrodę do Pana odeszły śp. Grażyna
Lewandowska i Teresa Jarzębińska, której pogrzeb odbędzie się we wtorek.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia, a w Ich intencjach
odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…
10. Wszystkim mieszkańcom naszej parafii, gościom, życzymy dobrze przeżytej
niedzieli, a łaska i opieka Boża niech czuwa nad Państwem każdego dnia.

