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1. Jutro z naszej parafii po Mszy św. o godz. 18.00 i nabożeństwie majowym wyruszy fatimska
procesja różańcowa do sanktuarium Chrystusa Miłosiernego. Zachęcamy do licznego udziału.
2. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców zapraszamy na spotkania
przygotowujące do Uroczystości I Komunii we wtorek i czwartek, na godz. 16.30. Natomiast
dzieci, które będą obchodzić rocznicę I Komunii zapraszamy na próbę w kościele w dwa piątki
17 i 24 maja o godz. 16.30.
3. Młodzież, która przystąpi do bierzmowania ma spotkanie przygotowujące w środę o godz.
16.30.
4. Spowiedź dzieci, rodziców i bliskich przed I Komunią będzie w sobotę o godz. 8.30.
5. W przyszłą niedzielę o godz. 10.00 parafia nasza będzie przeżywała radosną uroczystość I
Komunii świętej. Przypominamy, że fotografować i filmować podczas tej uroczystości może
tylko wcześniej wyznaczony i zatwierdzony kamerzysta i fotograf. Natomiast inne osoby mogą
fotografować po skończonej uroczystości.
6. Pielgrzymi zapisani na parafialną pielgrzymkę śladami św. Jozafata do Wilna, Połocka,
Witebska, Mińska i Nowogródka koniecznie w tym tygodniu muszą złożyć paszporty i
fotografię wymaganą do wizy na Białoruś w biurze turystycznym Piechocka Travel przy ul.
Warszawskiej 4/2 naprzeciwko kościoła św. Anny. Chętni mogą jeszcze się dopisać.
7. Trwają zapisy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Kół Różańcowych i Czcicieli Różańca do
Częstochowy, która odbędzie się w sobotę 1czerwca.
8. W przyszłą niedzielę rodzice i chrzestni mają spotkanie o godz. 11.30 przed chrztem dzieci,
który odbędzie się 26 maja.
9. Podobnie jak w latach ubiegłych organizowane są „Wakacje z Bogiem” w Okunince nad
jeziorem Białym. Od przyszłej niedzieli będziemy zapisywać dzieci i młodzież. Koszt pobytu z
wyżywieniem i dojazdem 350 zł. Pierwszy turnus już 28 czerwca. Prosimy o zgłaszanie się
wolontariuszy z uprawnieniami do opieki nad dziećmi oraz chętnych bez uprawnień.
Dziękujemy za wszelką pomoc przy organizacji turnusów wypoczynkowo – formacyjnych w
duchu wartości katolickich.
10. W niedzielę 26 maja organizowana jest Diecezjalna Pielgrzymkę Kobiet do Pratulina. Do
Pratulina w tym dniu o 9.30 z placu z przed naszego kościoła wyruszy także Motocyklowa
Grupa Kobiet.
11. Dzieci podejdą do błogosławieństwa i otrzymają coniedzielne obrazki.
12. W minionym tygodniu odeszli do Pana: Hawryluk Kamila i Krasucki Zdzisław; za nich i za
zmarłych bliskich naszemu sercu módlmy się, Wieczny odpoczynek …

