OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO 20.05.2018
1. Dzisiaj przeżywamy niedzielę Zesłania Ducha św. o godz. 15.15 zapraszamy na Nabożeństwo
do Ducha św. i majówkę.
2. Jutro Święto NMP Matki Kościoła - drugi dzień Zielonych Świąt - Msze św. O 7.30, 10.00,
18.00.
3. Codziennie zapraszamy też na nabożeństwa majowe o godz. 17.30.
4. W Piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna zapraszamy dzieci szkoły podstawowej i gimnazjum
i później nabożeństwo majowe.
5. W sobotę o godz. 9.00 sakrament pokuty i pojednania dla dzieci przed I Komunią świętą.
Okazja dla rodzin i bliskich dzieci także od godz. 17.00.
6. Za tydzień w Niedzielę obchodzimy w naszej Wspólnocie Uroczystość I Komunii Świętej.
Msze święte w tym dniu o 7.30, 9.30 - uroczystość, 11.30 i 16.00.
7. Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała. W tym dniu o godz. 8.00 zapraszamy Wszystkich Parafian na
Uroczystą Eucharystię z procesją do 4 ołtarzy.
Trasa procesji w tym roku będzie nieco inna niż zwykle ze względu na prace drogowe na ulicy Przyjaźni.
Pierwszy ołtarz stanie przy kościele od strony południowej i przygotowują go Mieszkańcy Miedar i Huty
Miedarskiej. Dalej pójdziemy aleją wzdłuż łąki za kościołem i przy lasku na ul. Wyzwolenia będzie drugi
ołtarz, który przygotowują Parafianie ulic: Reymonta, Wyzwolenia i Zwycięstwa.
Później pójdziemy w kierunku BONINÓW przechodzą przez ulicę Tuwima. Tam będzie ołtarz trzeci,
który tradycyjnie przygotują Parafianie z Małego Osiedla, Boninów i Maciejów i Koksów.
Ostatni ołtarz przy wejściu do kościoła do którego udamy się przechodząc ulicą Tuwima i między
blokami Koksów aleją z powrotem do kościoła. Ten ołtarz przygotują Mieszkańcy Lenartowic i Nowej Wsi.
Parafian z Blachowni I proszę o przygotowanie naszej świątyni na uroczystość.
Moi kochani miejmy udział tych przygotowaniach bardzo proszę nie odmawiać gdy proszą nas o pomoc. Więcej
sami wyjdźmy z inicjatywą pomocy, pokażmy dzieciom, wnukom, że na tym też polega nasza wiara - nie wstydzę
się zrobić coś dla Jezusa, który ukryty w Hostii będzie szedł ulicami naszej Parafii by nam pobłogosławić.
Prosimy o liczny udział w uroczystościach - w tym roku obchodzimy 25-lecie poświęcenia naszej
świątyni - chcemy być Bogu wdzięczni za ten skarb jakim jest Dom Boży - miejsce zamieszkania Boga wśród nas.
Zachęcamy najmłodsze dzieci - dziewczynki do sypania kwiatów i chłopców najmłodszych do dzwonków.
Przystrójmy jak co roku okna naszych domów i mieszkań w symbole religijne. Niech Bóg widzi gdzie mieszkają
jego dzieci.

8. Bóg zapłać za składane dziś ofiary na nowy witraż do naszego kościoła. Za tydzień w niedzielę
kwestuje Caritas.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy numer
Gościa Niedzielnego w cenie 5 zł. W zakrysti dostępny jest nowy numer Małego Gościa dla
dzieci.
10. Bożemu miłosierdziu polećmy naszych zmarłych: pożegnaliśmy śp. Anna Warzecha l. 89 wieczny odpoczynek....

