OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOSC ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
20.05.2018r.
W dzisiejszą niedzielę
1. Obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Św., która kończy okres wielkanocny
w liturgii Kościoła.
2. W naszej wspólnocie dzisiaj składka remontowo-inwestycyjna.
3. O godz. 10:30 pierwsza grupa dzieci przystąpi do I Komunii Św.
4. Nabożeństwo majowe dzisiaj o godz. 18:30 w Kijewie.
W tym tygodniu:
1. Jutro święto NMP Matki Kościoła, drugi dzień Zielonych Świąt. Msze św. w
naszym kościele o godz. 7:30; 9:00; 16:30 i 18:00.
2. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo majowe od poniedziałku do piątku o
godz. 20:30.
3. Dzieci komunijne zapraszamy codziennie na Msze Św. o godz. 18:00 z krótkim
nabożeństwem majowym. W poniedziałek po Mszy wspólne zdjęcie.
4. Próby dzieci przed I Komunią Św. z dnia 27 maja we wtorek i czwartek o godz.
18:50.
5. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z grupy II we wtorek o godz. 17:00 w
salce.
6. Warsztaty kulinarno-dietetyczne dla korzystających z programu unijnego
„FEAD” w środę o godz. 18:00.
7. Z racji zbliżającego się Dnia Matki, serdecznie zapraszamy na przedstawienie im
dedykowane a przygotowane przez grupę Dzieci Maryi w środę o godz. 19:45.
8. Sprzątanie kościoła przez rodziców dzieci, które przystąpią do I Komunii Św. w
najbliższą niedzielę w piątek ok. 21:00 (po majowym).
W przyszłą niedzielę – Niedziela Najświętszej Trójcy
1. Po Mszach zbierane będą ofiary na Arcybiskupie Seminarium Duchowne.
2. Majowe w Pętkowie i Pętkowie Doświadczalni o godz. 18:30.
Pozostałe ogłoszenia:
1. Jest jeszcze kilka wolny miejsc na wyjazd wakacyjny dla dzieci od 25 do 30
czerwca w Grzybowie. Zapisy w biurze do czwartku włącznie.
2. Uwaga korzystający z pomocy PZ Caritas! Od czerwca zmieniamy dzień
wydawania produktów żywnościowych z czwartku na środę.
3. Za wszelkie złożone ofiary na Kościół i daninę diecezjalną składamy serdeczne
podziękowanie. Bóg zapłać!
4. Przed kościołem można nabyć prasę katolicką: „Przewodnik Katolicki”, „Mały
przewodnik dla dzieci” i „Gość niedzielny”.

