
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
09  czerwca  2019 

  NIEDZIELA  ZESŁANIA  DUCHA  ŚWIĘTEGO   
    1. Dzisiaj mija pięćdziesiąt dni od zmartwychwstania Jezusa. Tego dnia Maryja 
i Apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku otrzymali Ducha Świętego. Wierzymy, 
że również i na nas, zebranych wokół ołtarza, Bóg ześle swego Ducha, który nas 
umocni i rozpali w nas miłość. Wołajmy z wiarą: „Przyjdź, Duchu Święty!”  
i pozwólmy Mu działać w naszym życiu. 
    2. W miesiącu czerwcu przypada czas uwielbienia Serca Jezusa. Serdecznie 
zapraszam na nabożeństwa czerwcowe, które są odprawiane w tygodniu                        
o godz. 18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15. 
    3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek święto NMP, Matki Kościoła; Msza Święta w intencji wszystkich 
troszczących się o naszą świątynię; 
- we wtorek o godz. 19.30 spotkanie kandydatów do bierzmowania; 
- we czwartek święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana; tego 
dnia z racji na 13-ty dzień miesiąca, w rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, 
po Mszy Świętej zapraszam na różaniec fatimski połączony z procesją dookoła 
kościoła; 
- w piątek po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00. 
    4. We czwartek 20 czerwca obchodzić będziemy Bożego Cała. Już dziś zwracam 
się z serdeczną prośbą o przygotowanie poszczególnych ołtarzy: 
 1 przy Krzyżu – mieszkańcy ul. Turystycznej, Strzeleckiej i przyległych 
 2 przy Figurze Matki Bożej – DPS – mieszkańcy ul. Jagodowej i przyległych 
 3 przy ul. Wędkarskiej – mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego 
 4 przy kościele – mieszkańcy Dziekanowa Leśnego 
    5. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok. 
    6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa. 
    7. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni 
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie 
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym 
tygodniu. 
    8. W kancelarii działa Poradnia Małżeńska dla narzeczonych. Zapisy u pani 
Marzeny tel: 501472269 /tylko w sprawie poradni/. 
    9. Planowany jest kurs przedmałżeński dla narzeczonych zamierzających 
zawrzeć sakrament małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań a spotkania odbywają 
się w poniedziałki i piątki o godz. 19.00 w sali obok kruchty. Termin kursu: 
- 23 09 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza


