Ogłoszenia parafialne
VI Niedziela Wielkanocna
26 maja 2019
25 maja 2019

1. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Jezusowego będą odprawiane w dni
powszednie po Mszy św. wieczorowej, a w niedziele po Mszy św. o 15.30.
2. W tym tygodniu w I Sobotę nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi o godz. 8.00 i 18.00.O
godz. 7.15 będzie odmawiany w kościele różaniec.
3. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00 procesja wokół świątyni. Zachęcamy dzieci do
sypania kwiatów i niesienia poduszeczek.
4. Kandydaci do sakramentu bierzmowania z klas III Gimnazjum mają spotkanie przygotowujące
w poniedziałek i w środę w kościele o godz. 16.30. W środę od 17.15 spowiedź kandydatów i
ich bliskich przed bierzmowaniem, którego udzieli bp Piotr Sawczuk w czwartek podczas Mszy
Świętej o godz. 18.00. Intencje Mszy Świętych zamówione na 18.00 będą odprawione o godz.
8.00.
5. W piątek o 19.00 Celebracja Słowa Bożego „Będziecie Mi świadkami”.
6. Wyjazd na Pielgrzymkę Kół Różańcowych na Jasną Górę w sobotę o godz. 2.30.
7. W sobotę 1 czerwca z racji Dnia Dziecka zapraszamy na Turniej Piłki Nożnej na orliku Platerki
na godz. 10.00. Kategorie: 1. uczniowie szkoły podstawowej do klasy 7 włącznie; 2. młodzież i
dorośli. Zgłoszenia drużyn 7 – 10 osób do czwartku do ks. Ireneusza.
8. Zapraszamy ministrantów, scholę i Oazę Dzieci Bożych na ognisko w sobotę o godz. 16.00.
9. W niedzielę 2 czerwca po Mszy Świętej o godz. 11.30 z kościoła św. Michała Archanioła
wyruszy Marsz dla Życia i Rodziny. Zakończenie Marszu na Placu Wolności, gdzie są
przewidziane liczne atrakcje dla dzieci i rodzin. Szczegóły na plakacie w gablocie.
10. Trwają zapisy dzieci i młodzieży na „Wakacje z Bogiem” w Okunince.
11. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej.
12. Dzieci podejdą do błogosławieństwa i otrzymają coniedzielne obrazki.
13. W minionym tygodniu odeszli do Pana: Mikołaj Ostapiuk, Tadeusz Krasucki, Halina Golanko.
Za nich, za zmarłych kapłanów i zmarłych bliskich naszemu sercu módlmy się: Wieczny
odpoczynek …

