OGŁOSZENIA PARAFIALNE
16 czerwca 2019
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
1. Uroczystość Najświętszej Trójcy przypomina nam o wspólnocie miłości
Jednego Boga w trzech Osobach. Każdy z nas jest zaproszony do bliskości
z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Budowanie jedności z innymi ludźmi
i realizowanie przykazania miłości w naszej zwykłej codzienności to wyznawanie
wiary w Boga Trójjedynego. Niech nasze życie będzie świadectwem miłości Boga,
któremu zawierzyliśmy.
2. W miesiącu czerwcu przypada czas uwielbienia Serca Jezusa. Serdecznie
zapraszam na nabożeństwa czerwcowe, które są odprawiane w tygodniu
o godz. 18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek podczas Mszy Świętej po nabożeństwie czerwcowym uroczyście
zakończymy kolejny rok szkolny: serdecznie zapraszam uczniów, rodziców
i nauczycieli by przez ręce naszej Matki, Maryi, podziękować za czas nauki
i poprosić o radość w czasie wakacji; od godz. 17.00 będzie można skorzystać
z sakramentu pokuty;
- we czwartek obchodzić będziemy uroczystość Bożego Cała. W uroczystą procesję
wyruszymy po Mszy Świętej o godz. 11.30 /ok. godz. 12.00/. Już dziś zwracam się
z serdeczną prośbą o przygotowanie poszczególnych ołtarzy:
1 przy Krzyżu – mieszkańcy ul. Turystycznej, Strzeleckiej i przyległych
2 przy Figurze Matki Bożej – DPS – mieszkańcy ul. Jagodowej i przyległych
3 przy ul. Wędkarskiej – mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego
4 przy kościele – mieszkańcy Dziekanowa Leśnego;
Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w procesji, do adoracji Boga, który
jest obecny pod postacią Chleba, we czwartek i podczas oktawy.
- w piątek po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00.
4. Dziś, z racji na 3-cią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła zbiórka do
puszki na ławki do kościoła. Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać.
5. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok.
6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.
7. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym
tygodniu.
8. W kancelarii działa Poradnia Małżeńska dla narzeczonych. Zapisy u pani
Marzeny tel.: 501472269 /tylko w sprawie poradni/.
9. Planowany jest kurs przedmałżeński dla narzeczonych zamierzających
zawrzeć sakrament małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań a spotkania odbywają
się w poniedziałki i piątki o godz. 19.00 w sali obok kruchty. Termin kursu:
- 23 09 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza

