Ogłoszenia Parafialne
Niedziela Zesłania Ducha Świętego
31 maja 2020r.
Dziś są z nami Ojcowie Oblaci, którzy głoszą Słowo Boże. Po Mszach św. jest
możliwość wsparcia misji, nabycia pamiątek misyjnych oraz przystąpienia do dzieła
Przyjaciół Misji Oblackich.
Jutro - w poniedziałek - uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Matki Kościoła – nasz ODPUST parafialny.
Msze św. będą - o godz. 8.00, 10.15 i 18.30.
Suma odpustowa z nabożeństwem czerwcowym - o godz. 18.30. Będzie jej
przewodniczyć ks. prałat Roman Kubicki - proboszcz parafii pw. Św. Jana
Bosko w Luboniu.
Parafian i Gości zapraszamy do skorzystania z duchowych darów tego święta.
1. Nabożeństwa czerwcowe odprawiamy:
 we wtorek, środę i sobotę - o godz. 18.00
 w poniedziałek, czwartek i piątek - po Mszy św. wieczornej
 w niedziele po Mszy św. o godz. 10.15
2. Rodziców Dzieci z kl. III - zapraszamy na spotkanie we wtorek po Mszy św.
wieczornej (około godz. 19.00).
3. W środę o godz. 18.30 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza św.
4. W tym tygodniu mamy:
 I Czwartek miesiąca
Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
- modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne
 Msza św. z modlitwą o powołania kapłańskie i zakonne – godz. 18.30
 Godzina Święta – po Mszy św. wieczornej do godz. 20.00
– adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi św.
 I Piątek miesiąca
 Msze św. - godz. 8.00, 17.00 i 18.30
 Odwiedziny chorych tylko po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub w zakrystii
 Spowiedź św. – od godz. 8.00 do 8.30, 16.30 do 17.00 i 18.00 do 18.30
 I Sobota miesiąca
 Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi – godz. 8.00
 Spowiedź św. - od godz. 7.30 - 8.15

W I Sobotę miesiąca Wojownicy Maryi poprowadzą o godz. 7.30 różaniec
wynagradzający. Następnie o godz. 8.00 będzie Msza św. ku czci Niepokalanego Serca
Maryi i medytacja przed Najświętszym Sakramentem.
5. W piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie Wolontariatu dotyczące akcji
wakacyjnych.
6. Zbiórka dla ministrantów i kandydatów w piątek po Mszy św. o godz. 17.00.
Zapraszamy chętnych chłopców do służenia przy ołtarzu.
7. W przyszłą niedzielę – w uroczystość Najświętszej Trójcy
- w parafii na Dębcu - odpust parafialny.
- u nas po Mszy św. o godz. 10.15 spotkanie Żywego Różańca.
8. Już dziś informujemy, że w uroczystość Bożego Ciała, 11 czerwca 2020r., procesja
eucharystyczna będzie wokół kościoła (zgodnie z Dekretem Księdza Arcybiskupa
Metropolity Poznańskiego).
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