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DZIEWIĄTA

NIEDZIELA

ZWYKŁA

3. 06. 2018.

Dziękujemy parafianom z ul. Zamoyskiego z „bloków szpitalnych” za sprzątanie kościoła i
ofiarę na kwiaty.
W tym tygodniu nadal ich prosimy o opiekę nad naszą świątynią.

Świętujemy Oktawę Bożego Ciała. Codziennie o godz. 18.00 nabożeństwo
eucharystyczne połączone z procesją wokół kościoła. Zapraszamy do licznego udziału w tych
nabożeństwach. Dzieci prosimy o przychodzenie w strojach „Komunijnych” do sypania
kwiatów i udziału w procesjach. Zakończenie Oktawy w czwartek. Jest to jednocześnie
pierwszy czwartek miesiąca. Msza św. wyjątkowo w tym dniu o godz. 18.00.
Bezpośrednio po Mszy św. procesja do czterech ołtarzy. Kierujemy prośbę, aby jak
każdego roku przygotować ołtarze i trasę procesji.

W poniedziałek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00. Po Mszy św.
spotkanie Wspólnoty św. Ojca Pio i kolejna katecheza dla dorosłych.

W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego i jednocześnie w naszej parafii
odpust ku czci św. Jadwigi Królowej. Uroczysta suma zakończona procesją
eucharystyczną w piątek o godz. 18.30. Zapraszamy wszystkich parafian oraz dzieci do
sypania kwiatów. W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Msza święta na cmentarzu z racji odpustu świętej Jadwigi odbędzie się w sobotę - 9.
czerwca o godz. 18.00.

W tym tygodniu podsumowanie rocznego przygotowania do sakramentu bierzmowania.
Zapraszamy młodzież z indeksami z Gimnazjum klasy 2a; 2b; 2c we wtorek i klasy 2d;
2e; 2f w środę po Mszy św. wieczorowej. Na spotkanie zaproszona jest także
młodzież uczęszczająca do szkoły w Krzemieniu.
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W przyszłą niedzielę - 10. czerwca zapraszamy do udziału w Marszu dla Życia Rodziny.
Jest to ogólnopolska impreza, która cieszy się dużym powodzeniem. Celem marszu jest
publiczne zamanifestowanie w radosny sposób, że rodzina jest najważniejszą komórką życia
społecznego. Organizatorem Marszu jest Domowy Kościół i Liturgiczna Służba Ołtarza.
Rozpoczęcie Marszu Mszą św. w naszej parafii o godz. 10.00 i przemarsz do kolegiaty
janowskiej.

W przyszłą niedzielę w kolejną rocznicę bitwy partyzanckiej w Lasach Janowskich Msza
św. na Portowym Wzgórzu o godz. 10.30.

Ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę odbędzie się 1.
lipca. Szczegółowy program podajemy na afiszu w kościele.

Rekolekcje wakacyjne dla młodzieży męskiej będą w dniach 6 – 18 lipca w Bieszczadach.
Dokładna informacja na tablicach ogłoszeń.

Dzisiaj obchodzimy Święto Dziękczynienia. W całej Polsce odbywa się zbiórka do
puszek na świątynię Opatrzności Bożej.

Dziękujemy za anonimową ofiarę 200.- zł na potrzeby kościoła.
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