
 

 ▪ Dzisiaj w naszej parafii dzieci z klasy czwartej obchodzą rocznicę swojej I Ko-
munii Świętej. Jest to okazja, by każdy z nas wspomniał ten dzień, starając 
się o łaskę pogłębienia przyjaźni z Jezusem i ożywienia tęsknoty za Pokar-
mem z Nieba. 

 ▪ Jutro przypada 13 maja – w ramach kontynuowania przyjętego zwyczaju 
odprawiania od maja do października nabożeństw fatimskich (13. dnia mie-
siąca) – serdecznie zapraszam po Mszy św. wieczornej na różaniec, rozwa-
żanie i procesję ze świecami.

 ▪ W środę – podobnie jak rok temu – planujemy odprawić nabożeństwo ma-
jowe przy Kaplicy Trzech Braci. Dysponujących samochodem bardzo proszę 
o spotkanie przy kościele o godz. 17.15 i podwiezienie chętnych do udziału 
w nabożeństwie, którzy nie mogą udać się tam pieszo lub na rowerze. W ra-
zie gdyby pogoda nie pozwoliła – nabożeństwo odbędzie się w kościele. 

 ▪ W sobotę o godz. 14.00 odbędzie się w naszym kościele uroczystość udziela-
nia sakramentu bierzmowania, który z rąk biskupa pomocniczego Pawła Sto-
brawy przyjmie młodzież z naszej oraz kilku innych parafii dekanatu leśnic-
kiego (Góra Świętej Anny, Jasiona, Leśnica, Raszowa i Wysoka). 
Spowiedź św. dla młodzieży (także ich rodzin) będzie w piątek od 16.00 do 
17.30. 
W piątek o godz. 18.45 zapraszam kandydatów do bierzmowania na próbę 
– obecność młodzieży z naszej parafii obowiązkowa.
Zbiórka wszystkich kandydatów do bierzmowania w sobotę o godz. 13.30.

 ▪ Za tydzień będziemy przeżywać w naszej parafii uroczystość Pierwszej Ko-
munii Świętej. Plan spotkań i wydarzeń z tym związanych jest następujący:
— próby przed Komunią św. – wtorek, godz. 16.00 i czwartek, godz. 15.00
— pierwsza spowiedź św. – sobota, godz. 10.00; od godz. 17.00 do 20.00 

(z przerwą na nabożeństwo i Mszę św.) okazja do spowiedzi św. dla ro-
dzin dzieci
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— niedziela, godz. 10.15 – zbiórka dzieci przed kościołem i modlitwy poprzedza-
jące

—  niedziela, godz. 10.30 – uroczysta Msza św.
—  niedziela, godz. 15.00 – nabożeństwo dziękczynne

 ▪ Serdecznie dziękuję za życzliwość i prace wykonywane stale w kościele i wo-
kół naszych obiektów parafialnych, a także za przygotowanie dekoracji na 
zbliżające się uroczystości parafialne.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele parafialne; w przyszłą niedzielę 
kolekta będzie również przeznaczona na potrzeby naszego kościoła. „Bóg za-
płać!”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Me-
lanie Bagińską, lat 13, z ul. Pionierów (pogrzeb odbył się w środę). Wieczny od-
poczynek racz Jej dać Panie...
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