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Zach?camy

wiernych

do

uczestnictwa

w

Nabo?e?stwach

Majowych, które w tygodniu odprawiamy o godz. 17.30, a w niedziele o godz.
16.00. Podczas tych nabożeństw odmawiamy Nowennę przed Uroczystością
Zesłania Ducha Świętego.
Składamy

serdeczne

podzi?kowania

za

z?o?one

dziś

ofiary

, które będą przeznaczone na utrzymanie naszego kościoła i klasztoru oraz inne
bieżące remonty.
W poniedziałek – ?wi?to ?w. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika,
patrona Polski.
We wtorek – wspomnienie ?w. Feliksa z Cantalice, zakonnika. O godz. 7.00
zapraszamy na Msz? ?w. przez wstaw. ?w. Antoniego w int.
zbiorowej za ?yj?cych. Intencje można składać do skarbonki przy wejściu od
ul. Franciszkańskiej.
W ?rod? po Mszach świętych, odmówimy Litani? do ?w. Józefa w int.
Rodzin.
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W czwartek – wspomnienie ?w. Bernardyna ze Sieny, prezbitera. O
godz.

14:00

zapraszamy

na Adoracj?

Naj?w.

Sakramentu,

która zakończy się nabożeństwem majowym.
W piątek – wspomnienie ?w. Jana Nepomucena, prezbitera i
męczennika. W tym dniu, tradycyjnie w naszej parafii, przypada ca?odzienna
Adoracja Naj?w. Sakramentu. Zachęcamy wiernych do skorzystania z
tego czasu łaski. Proponowany plan adoracji jest dostępny w Niedzielniku, w
gablotkach i na stronie internetowej parafii.
Pragniemy poinformować, że Uroczysto?? Pierwszej Komunii ?wi?tej
w naszej parafii odbędzie się w niedzielę, 30 maja, o godz. 9.00 (kl. 3A) i 10.30
(kl. 3B). Bardzo prosimy wiernych, aby skorzystali w tym dniu ze Mszy św. o innej
porze, umożliwiając w ten sposób uczestniczenie w uroczystości komunijnej
rodzinie i bliskim naszych najmłodszych parafian.
W przyszłą niedzielę przypada Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego
, która kończy Okres Wielkanocny. Przypominamy jednak, że czas Spowiedzi i
Komunii ?w. wielkanocnej

zakończy się dopiero tydzień później –

w Uroczystość Najświętszej Trójcy.
Zach?camy do czytania prasy katolickiej, którą można nabyć ze
stolików za ławkami, a przy furcie klasztornej mo?na w dalszym ciągu
zamawia? intencje mszalne na rok 2021.
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Wszystkich, którzy pragną przeżyć wspaniałe rekolekcje, posłuchać wzruszających

świadectw i ciekawych wykładów a także uczestniczyć we wspaniałej i radosnej
atmosferze pośród młodych ludzi z całego świata, serdecznie zachęcamy do
udziału w wyjeździe organizowanym przez o. Jędrzeja na Mi?dzynarodowe
Spotkanie M?odych w Medjugorje. Termin: od 30.07 – 9.08 br. Koszt
wyjazdu: 600 z? + 260 €, a szczegółowe informacje są dostępne na plakatach i
na stronie internetowej parafii.
Za wszelkie ofiary i ?yczliwo?? sk?adamy serdeczne podzi?kowania.
A wszystkim parafianom, go?ciom oraz sympatykom naszego ko?cio?a i klasztoru
?yczymy otwarto?ci na dar Bo?ego b?ogos?awie?stwa +
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