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/Wniebowstąpienie Pańskie -13.05.2018/
1. Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest
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obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię,
powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię
wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). I
tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać
Ducha Pocieszyciela.
Dzisiaj po Mszy Świętej o godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie
dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej i ich
rodziców.
Także dzisiaj z racji 101 rocznicy objawień w Fatimie o godzinie
21.00 odbędzie się Apel Fatimski.
We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
17.30, a po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki
Najświętszej. Na godzinę 17.00 zapraszamy naszych drogich
parafian na wspólną modlitwę różańcową.
Okazja do spowiedzi dla rodziców, rodziców chrzestnych i rodzin
dzieci I Komunijnych w piątek i w sobotę od godziny 17.00 do
18.00.
Nabożeństwo pokutne, spowiedź święta dzieci I Komunijnych
w sobotę o godzinie 10.00.
W przyszłą niedzielę w naszej wspólnocie parafialnej
uroczystość I Komunii św.- 56 dzieci po raz pierwszy przyjmie
Pana Jezusa w Komunii św. Msza św. I – Komunijna będzie
odprawiona o godz. 10.00. Pozostałe Msze św.: 7.30, 9.00, 12.00
i 18.00.
Nabożeństwo majowe w przyszłą niedzielę wspólnie z dziećmi
komunijnymi o godz.16.00.
W naszym kościele w maju codziennie odprawiamy nabożeństwa
majowe ku czci Matki Najświętszej o godzinie 17.30. Weźmy udział
w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej.
W tak wielu sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej
wstawiennictwo!
Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, znicze, akcesoria I komunijne i wiele innych
artykułów.
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
- Ryszard Łyp zam. Stronie Śląskie
Katarzyna Gnot zam. Nysa
- Michał Kacper Gajewski zam. Stronie Śląskie
Ewelina Maria Skibicka zam. Lądek Zdrój

