
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 31 maja 2020

Msza w dzień

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1.  W  dzisiejszą  uroczystość  Zesłania  Ducha  Świętego,  nazywaną  w  Polsce  „Zielonymi
Świątkami”, kończy się okres Wielkanocy. 
2. Jutro, w poniedziałek, 1 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy
święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi
polscy złożyli prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej
ludzkości  Jej  Macierzyńskiemu  Sercu.  Papież  Święty  Paweł  VI  ogłosił  Maryję  Matką
Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i
w Kościele. Jutro msze św. o 7.00,  9.00 i 18.00.

3. Jutro też obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Módlmy się o czyste i dobre serca
dla nich, o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach.

4.  Czerwiec  poświęcony  jest  Najświętszemu  Sercu  Pana  Jezusa.  W  naszym  kościele
codziennie po mszy św. o 18.00 będziemy odprawiali nabożeństwa czerwcowe. Niech Bóg
wynagrodzi wszystkim czcicielom Maryi poprzez uczestnictwo w nabożeństwie majowym w
kościele oraz przy krzyżach i figurkach.
5. Dzisiaj ,,kurs przedmałżeński” w kościele po mszy św. o 17.00.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W  pierwszy  piątek  adoracja  Najświętszego  Sakramentu  do  g.20.00.
7. W sobotę o 8.30 różaniec a o 9.00 msza św. W sobotę przypada też 10. rocznica uroczystej
beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. Przez wstawiennictwo tego polskiego błogosławionego
będziemy prosili o sprawiedliwość społeczną w naszej Ojczyźnie. 
8. W przyszłą niedzielę, 7 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy. 
9. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom na leczenie chorego Piotra. Dziękuje także rodzina.
Zebraliśmy 3420 zł.
10. Dziękuję P. Joannie i Grzegorzowi Dynek za kwiaty ofiarowane dla kościoła.
11. Od dzisiejszej niedzieli  pracę organisty rozpoczyna w naszej parafii p. Kamil Woliński
pochodzący  z  par.  Bulkowo.  Życzymy  mu  Bożego  błogosławieństwa  i  satysfakcji  w  tej
niełatwej służbie Kościołowi i ludziom.
Dziękuję P. Marcinowi Urbańskiemu z Płońska oraz za życzliwość i  pomoc P. Sławomirowi
Skibińskiemu z Rzewina.
Serdecznie dziękuję Pani Agnieszce Żukowskiej za wieloletnią, troskliwą opiekę nad naszą
parafialną  scholą.  Za  poświęcony  czas  i  wielkie  zaangażowanie.  Wszyscy  serdecznie
dziękujemy. Bóg zapłać.


