31 maja 2020
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj przeżywamy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce
„Zielonymi Świątkami”.
2. Jutro, w poniedziałek, 1 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt),
obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msze św. w naszym
kościele będą odprawiane rano o 8.00 i wieczorem o godz. 18.00.
3. Czerwiec poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszym kościele
codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 18.30 będziemy odprawiali
nabożeństwa czerwcowe, podczas których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa.
4. W czwartek, 4 czerwca, będziemy przeżywali święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego
Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty
parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim
posługiwaniu.
5. Zapraszam na spotkanie klubu seniora „ Dębiecka Piątka” w czwartek o godz. 10.00.
Na spotkaniu będziemy gościć funkcjonariusza Policji, który przekaże informacje
dotyczące bezpieczeństwa .
6. Klub Seniora "Dębiecka Piątka" organizuje wakacje dla seniorów nad morzem
w Dąbkach, w terminie 14-20.09.2020 r. Koszt wyjazdu 910 zł. Cena obejmuje
przejazd autokarem, zakwaterowanie w DW Maria, wycieczki do Darłowa i Darłówka,
Muzeum Bursztyny w Jarosławcu, 3 posiłki dziennie oraz ubezpieczenie. Zapisy oraz
dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 607355145.
7. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu w czwartek o d godz. 17.00 do
godz. 17.55.
8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. Okazja do spowiedzi w naszym kościele przed każdą Mszą św. i w piątek od
godz. 15.00 do godz. 18.00. Spowiedź św. w piątek rozpoczniemy o godz. 15.00
nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia.
9. Chorych odwiedzimy tylko tych, którzy zgłoszą takie pragnienie telefonicznie.
10. W pierwszą sobotę po Mszy św. o godz. 8.00, zostanie odprawione nabożeństwo
pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej.
11. W przyszłą niedzielę, 7 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej
Trójcy. Jednocześnie będzie to doroczny Dzień Dziękczynienia. Tego dnia w parafii
św. Trójcy odbędzie się odpust parafialny.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 3 VI – św. Karol Lwanga i jego towarzysze (†1886), męczennicy z Ugandy w Afryce, którzy oddali
życie dla Chrystusa,
 5 VI – św. Bonifacy (673-754), biskup i męczennik, benedyktyn, wielki misjonarz i apostoł Niemiec.

