
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

9 czerwca 2019 roku.

1. Dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na budowę naszego kościoła.

2. Dzisiaj  kończy  się  liturgiczny  okres  wielkanocny.  Zachęcamy  tych,  którzy
z  różnych  powodów  jeszcze  nie  wypełnili  przykazania  kościelnego  mówiącego
o  Komunii  Św.  wielkanocnej,  aby  skorzystali  z  zaproszenia  i  przygotowani  przez
sakrament pokuty zjednoczyli  się z Chrystusem w Eucharystii.  Zachęcamy także,  aby
radosny obchód dzisiejszej uroczystości rozszerzyć na dzień jutrzejszy, w którym czcimy
Maryję jako Matkę Kościoła.

3. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie po wieczornej mszy św.
a w czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest to dzień
modlitwy Kościoła za jego pasterzy. Będziemy się modlić o wierność w powołaniu dla
kapłanów. Także w czwartek msza św. w int.  członków Apostolstwa Dobrej  Śmierci.
Zapraszamy do udziału.

4. Na cotygodniowe spotkania po wieczornej mszy św. zapraszamy;
 we wtorek Koło Biblijne
 w środę dziecięcą scholę
 w czwartek ministrantów i lektorów

5. W przyszłą  niedzielę  o  godz.  10.30 msza  św.  na  zakończenie  roku szkolnego  dzieci
z naszej parafii.

6. Rozpoczynamy zapisy kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w 2020r. Do
30  czerwca  w  zakrystii  mogą  zapisywać  się  uczniowie  obecnych  klas  VII  szkoły
podstawowej lub starsza młodzież, która nie przyjęła jeszcze tego Sakramentu.

7. Dziękujemy Pani Agacie Bacher za przygotowanie dekoracji  kwiatowych ołtarza oraz
sprzątającym  nasz  kościół  w  ubiegłym  tygodniu.  W  najbliższą  sobotę  o  godz.  8.30
prosimy parafian z ul. Architektów, blok nr 5 (mieszkania 92-105).

8. Dla pogłębienia wiedzy i wiary religijnej zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

9. Słyszeliśmy  dzisiaj  w  ewangelii  słowa  Chrystusa,  że  Duch  Święty  wszystkiego  nas
nauczy. Potrzeba tylko naszego głośnego wołania o Jego dary, które są zdolne zniszczyć
wszelkie  zło  i  urzeczywistnić  wszelkie  dobro.   Polecamy krótką  modlitwę  o  siedem
darów Ducha Świętego, której 11-letniego Karola Wojtyłę nauczył jego ojciec. Papież
odmawiał  ją  codziennie  do  końca  życia.  Warto,  żebyśmy  i  my  zaczęli  odmawiać
codziennie  tę  krótką  modlitwę  i  żebyśmy  nauczyli  jej  swoje  dzieci.  Przy  wyjściu
z kościoła przygotowaliśmy dla wszystkich obrazki z tą modlitwą.


