OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
4 Niedziela Wielkanocna
7 maja 2017
1. Dzisiaj modlimy się za dzieci, które podczas Mszy św. o godz. 10 00 przystąpią do
I Komunii św. Zapraszamy na Nabożeństwo Majowe o godz. 16 30 i Apel Jasnogórski
o godz. 20 35 . Nabożeństwo Majowe w tygodniu o godz. 17 30 .
Dziś w godzinach od 15 00 do 18 00 w Parku Zdrojowym obchodzony jest Dzień
Godności Osoby Niepełnosprawnej.
2. Mieszkańcom ul. Turystycznej 67 za sprzątanie kościoła i złożone ofiary składamy
serdeczne „ Bóg zapłać”. W tym tygodniu do sprzątania kościoła zapraszamy
mieszkańców ul.Turystycznej 69.
3. W poniedziałek Uroczystość św. Stanisława biskupa i Męczennika, głównego patrona
Polski.
4. Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się 2 czerwca.
9 maja we wtorek po wieczornej Mszy św. w kościele odbędzie się spotkanie wszystkich
kandydatów do bierzmowania. Obecność obowiązkowa
5. Wszystkie dzieci zapraszamy na Mszę św. szkolną w czwartek o godz. 16 30 . Spowiedź
św. dla uczniów klas IV od godz. 16 00 . Natomiast o godz. 18 00 zapraszamy na Mszę św.
z okazji urodzin i rocznicy święceń kapłańskich księdza Waldemara.
6. W sobotę 13 maja z okazji 100 rocz. Objawień. M.B. Fatimskiej , zapraszamy na
Nabożeństwo Fatimskie o godz.17 00 wraz z procesją wokół kościoła i Msze św. ku czci
M.B Fatimskiej.
7. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 8 30 i 10 00 uczniowie klas II przyjmą
I Komunię Św. Próba dla rodziców i dzieci, które I Komunię przyjmą na Mszy św.
o godz. 8 30 odbędzie się w poniedziałek po wieczornej Mszy św.
Natomiast próba dla dzieci, które przyjmą I Komunię na Mszy św. o godz. 10 00
w środę po wieczornej Mszy św.
Spowiedź św. dla dzieci w sobotę o godz. 16 00 , rodziców zapraszamy do Spowiedzi
św. w tygodniu przed każdą Mszą św.
Wszystkich korzystających z parkingu prosimy o zrobienie miejsc dla samochodów
gości dzieci pierwszokomunijnych.
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Do nabycia m.in. nowy numer „Gościa
Niedzielnego”, a dla dzieci „Mały Gość Niedzielny” Różaniec „ i Miłujcie się.

