17.05.2015

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
1. Dzisiejsza Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w Kościele jest obchodzona już od V
wieku. W codziennej wędrówce naszego życia potrzebujemy wsparcia łaski Jezusa
Chrystusa, abyśmy nigdy nie zeszli z drogi prowadzącej nas ku życiu wiecznemu. Chrystus
obecny w Eucharystii i moc Ducha Świętego nieustannie wspiera nas na tej drodze.
2. Dzisiaj podczas Mszy Św. o godz. 11.30 dziewięcioro dzieci z naszej parafii przyjmie po raz
pierwszy Pana Jezusa do swoich serc w Komunii Świętej. Otoczmy te dzieci i ich rodziny
naszą modlitwą.
3. Trwa miesiąc maj. Zapraszam na nabożeństwa majowe codziennie o godzinie 18.00.
Pomimo naszych obowiązków wygospodarujmy czas na to piękne nabożeństwo maryjne.
W tym tygodniu będą szczególnie uroczyste z uwagi na tzw. biały tydzień, w którym będą
uczestniczyć dzieci komunijne.
4. Ks. Mirosław Pstrągowski zaprasza na nabożeństwo do Św. Rity w piątek 22 maja na godz.
17.00 do Parafii pw. Św. Łukasza w Fordonie.
5. Za tydzień obchodzić będziemy Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki.
6. Tak, jak informowałem tydzień temu, dzisiaj po każdej Mszy Św. we wszystkich kościołach
naszej diecezji zbierane są ofiary do puszek na pomoc mieszkańcom Nepalu. Proszę
o wsparcie tego dzieła.
7. Mieszkańcy Smukały chcą zorganizować za dwa tygodnie, tj. w niedzielę 31 maja, na Bożej
Roli przy kaplicy w Smukale, obchody Dnia Dziecka dla dzieci z naszej parafii.
W programie zabawy, konkursy i inne atrakcje. Rozpoczęcie o godzinie 15.00. Osoby, które
chciałyby włączyć się w organizację tego zadania, proszę o przyjście na spotkanie
w niedzielę 24.05. o godzinie 16.00 w salce katechetycznej w Opławcu.
8. Dziękuję za ofiary złożone na rzecz Hospicjum ks. Jerzego Popiełuszki. Zebraliśmy 780 zł.
9. Ponawiam swoją prośbę o składanie dodatkowych ofiar na malowanie i remont kościoła.
W tym tygodniu cztery rodziny złożyły taką ofiarę. Ofiarodawcą składam serdeczne „Bóg
zapłać”.
10. Ponownie informuję, że tradycyjnie VIII festyn parafialny odbędzie się w ostatnią sobotę
czerwca, tj. 27 czerwca na boisku przy ul. Rajskiej. Bardzo proszę o organizowanie fantów
na loterię i upominków dla dzieci biorących udział w konkursach. Osoby, które chciałyby
zafundować nagrody główne lub sfinansować jakieś działania, prosimy o kontakt
w zakrystii. Już dzisiaj informuję, że poza wieloma różnymi występami zespołów i innymi
atrakcjami, tzw. gwiazdą wieczoru będzie znany zespół Gang Marcela.
11. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na pielgrzymkę parafialną na południowo-wschodnie
tereny naszej ojczyzny.
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