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UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – 28.05.2017 r.

 W dzisiejszą Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, a w
naszej wspólnocie parafialnej na Mszy św. o godz.10.30 dzieci będą obchodziły rocznicę I – szej
Komunii Św. Po Mszach św. zbiórka do puszek na Parafialny Fundusz Edukacyjny. Za złożone ofiary
serdeczne „Bóg zapłać!”. O godz. 15.30 zapraszamy na nabożeństwo majowe.
 Zgodnie ze zwyczajem (od 70 lat) w dzisiejszą ostatnią niedzielę maja Pielgrzymka Mężczyzn i
Młodzieńców do Sanktuarium NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śl.
 Do środy włącznie nabożeństwa majowe sprawowane będą po Mszach św. wieczornych. Natomiast w
czwartek rozpoczynamy miesiąc czerwiec, szczególnie poświęcony czci NSPJ. Nabożeństwa do Serca
Bożego będą celebrowane w tygodniu po Mszy św. o godz. 8.00, a w niedzielę o godz. 15.30.
 We wtorek całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu.
 Spotkanie informacyjne dla seniorów wyjeżdzających na letni wypoczynek we wtorek po nabożeństwie
majowym w kościele.
 W środę przeżywać będziemy Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
 Katecheza dla klas II przygotowujących się do I Komunii Św. w środę i piątek według ustalonych grup.
 W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne: I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek o
godz. 8.00 Msza św. pierwszoczwartkowa i nabożeństwo eucharystyczne za kapłanów i o nowe, święte
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
 W czwartek przypada również Dzień Dziecka. Chciejmy w tym dniu wszystkie dzieci otoczyć naszą
modlitwą, szczególnie podczas Mszy św. dla dzieci o godz.17.00.
 W piątek Msza św. ku czci Serca Bożego o godz. 8.00 i 18.00 wraz z nabożeństwem pierwszopiątkowym.
 W piątek odbędzie się pielgrzymka dziękczynna dzieci pierwszokomunijnych do Sanktuarium św. Anny
na Górze św. Anny i do Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu. Wyjazd o godz. 8.00 sprzed Centrum ks.
Gorczyckiego.
 W piątek o godz. 18.15 nauka przedchrzcielna.
 W sobotę o godz. 8.00 Msza św. w intencji Róż Różańcowych i nabożeństwo różańcowe
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata i Koronka do Bożego Miłosierdzia. Po
nabożeństwie spotkanie członków Żywego Różańca.
 W sobotę odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Chorych należy zgłosić w kancelarii lub
zakrystii.
 W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Zesłania Ducha św. ( Zielone Świątki), która
kończy Okres Wielkanocny. Przez cały tydzień trwamy w modlitwie na Nowennie do Ducha Świętego
przygotowującej nas do Uroczystości Pięćdziesiątnicy. Udziela się odpustu częściowego tym, którzy
pobożnie uczestniczą w tej nowennie. O godz.14.15 w Domu Parafialnym spotkanie członków III
Zakonu św. Franciszka.
 Zachęcamy i zapraszamy dzieci na wyjazd wakacyjny od 24 czerwca do 7 lipca do miejscowości
Wdzydze na Pojezierzu Kaszubskim. Szczegóły na stronie internetowej parafii oraz w kancelarii.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali nasz kościół do Uroczystości I – szej Komunii
św. oraz za wszystkim osobom, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do zorganizowania i
uświetnienia X Jubileuszowej edycji parafialnego festynu św. Jacek z Pierogami.
 Serdecznie zapraszamy do kawiarenki parafialnej, która jest dziś czynna w godz. 9.30 – 14.30. Możemy
tam nabyć Gościa Niedzielnego, modlitewnik Droga do nieba z dodatkiem rozbarskim oraz skosztować
rozbarskich wypieków.
„JA JESTEM Z WAMI PRZEZ WSZYSTKIE DNI, AŻ DO SKOŃCZENIA ŚWIATA”

