OGŁOSZENIA PARAFIALNE
08 maja 2016
VII NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
1. Obchodzimy dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jezus wstępując
do nieba, nie zostawia nas samych. Powiedział: „Ja jestem z wami przez wszystkie
dni, aż do skończenia świata”. Odejście Pana Jezusa jest dla nas wezwaniem do
głoszenia Ewangelii innym ludziom. Spotkaliśmy Zmartwychwstałego. Niech to nie
będzie obojętne dla naszego życia, a nadzieja, wiara i miłość, którą mamy
w sercach, będą promieniować na nasze otoczenie.
2. Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 grupa dzieci z naszej parafii będzie
przeżywała Rocznicę I Komunii Świętej . Dzieci i ich rodziny powierzamy
modlitwie, aby Chrystus w darze Eucharystii był ich radością.
3. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
– koniec okresu wielkanocnego. Podczas nabożeństw majowych odmawiana jest
nowenna do Ducha Świętego przygotowująca nas do tej uroczystości.
4. Trwa miesiąc maj tradycyjnie poświęcony Matce Bożej. Serdecznie zapraszam
do wspólnego wyśpiewywania Jej chwały w litanii loretańskiej podczas nabożeństw
majowych, które są odprawiane w niedzielę o godz. 17.15 a w dni powszednie
o godz. 18.00 i po nim Msza Święta.
5. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wspierających prace przy
naszym kościele; tego dnia w liturgii obchodzimy uroczystość Świętego Stanisława,
biskupa i męczennika, głównego patrona Polski; po Mszy Świętej spotkanie dla
chłopców z kl. II i starszych, którzy chcieliby pełnić posługę ministranta;
- we wtorek o godz. 19.15 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III
gimnazjum;
- we środę spotkanie chóru dorosłych o godz. 19.00;
- w piątek po Mszy Świętej wieczornej wystawienie i adoracja Najświętszego
Sakramentu do godz. 20.00; po adoracji w sali Jana Pawła spotkanie wolontariuszy
ŚDM w Krakowie; tego dnia również przypada 13 dzień miesiąca – dzień modlitwy
przygotowującej do rocznicy objawień w Fatimie pod hasłem „Bóg jest Miłosierny”
- w sobotę święto Świętego Macieja, Apostoła; o godz. 12.00 spotkanie scholii
dziecięcej a o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny
różaniec a po Mszy Świętej wieczornej w intencji wspólnoty Żywego Różańca
wymiana tajemnic różańcowych;
6. Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na odpust Matki i Królowej
Przenajdroższej Krwi do Sanktuarium w Częstochowie w dniu 22 05. Szczegóły
pielgrzymki i kontakt do zapisów na plakacie w gablocie ogłoszeniowej.
7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.

8. Dnia 26.05 przypada uroczystość Bożego Ciała i dzień naszego Święta
Parafialnego – Odpustu. Tego dnia tradycyjnie wyruszymy z procesją
eucharystyczną ulicami naszej miejscowości. Już dziś proszę o przygotowanie
poszczególnych ołtarzy:
1 - przy krzyży przy ul. Słowackiego – mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego;
2 - w zatoczce przy ul. Konopnickiej i Torfowej – mieszkańcy Dziekanowa Leśnego
ul. Lutza do Konopnickiej i przyległe ulice: Akinsa, Mickiewicza, Norwida
3 - przy figurce Matki Bożej – mieszkańcy ul. Miłej, Pogodnej i przyległe ulice
4 - przy kościele – mieszkańcy Sadowej i Dziekanowa Polskiego
9. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła, szczególnie
w dniu dzisiejszym. Ofiary składane na tacę są szczególnym wsparciem prace
wykończeniowych przy cokole kościoła. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków
powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin i życzę
błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.

