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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
1. Dzisiejszą uroczystością Zesłania Ducha Świętego, która przypada
dokładnie 50 dni po Zmartwychwstaniu, kończymy okres wielkanocny.
Liturgia tego dnia ukazuje nam różnorodne dary związane
z obecnością Ducha Świętego w naszym życiu.
2. Wraz ze zstąpieniem Ducha Świętego Apostołowie zostali napełnieni mocą
z góry tak, by mogli stać się głosicielami Ewangelii. A wszyscy, którzy
dzięki ich nauczaniu przyłączają się do wspólnoty wierzących, stają się
częścią nowego Ludu Wybranego. Dlatego też dzisiejsza uroczystość to
także dzień narodzin Kościoła.
3. W poniedziałek, 21 maja, obchodzimy święto NMP Matki Kościoła.
Podkreślamy rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w Kościele.
Msze św. o godz. 6:30, 9:00 i 18:00. Serdecznie zapraszamy.
4. W środę o godz.19:15 zapraszamy do kaplicy na modlitwę w stylu
wspólnoty z Taize. Jest to modlitwa pozwalająca na spotkanie z Bogiem
w ciszy, poprzez skupienie, medytację, słuchanie Słowa Bożego oraz
modlitwę śpiewem kanonów w różnych językach.
5. We czwartek, 24 maja, święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego
Kapłana. Bedzie to dzień szczególnej modlitwy całego Kościoła za
powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim
posługiwaniu.
6. Apostolat Margaretka zaprasza w czwartek, 24 maja 2018 r. o godz. 16:30
na spotkanie formacyjne z ks. Pawłem w salce nr 5.
7. W sobotę zapraszamy wszystkich do modlitwy w Dniu Matki. Żyjącym
Mamom chcemy wypraszać obfitość Bożych łask, a zmarłym radość
wieczną.
8. W Katedrze Wrocławskiej, w sobotę, 26 maja br. o godz. 10:00 odbędą się
święcenia kapłańskie 10 diakonów, wśród nich diakona Arkadiusza.
Zapraszamy na tę podniosłą uroczystość.
9. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
10.Codziennie gromadzimy się na nabożeństwie majowym o godz. 17:30.

11.Wspólnota Benedictus zaprasza na wakacje z Bogiem w górach osoby
powyżej 25. roku życia. Zostało jeszcze kilka miejsc na wyjazd
rekolekcyjno-rekreacyjny w dniach 13-22.lipca. Opiekunem duchowym
będzie o. Piotr Lamprecht. Szczegółowe informacje w gablocie
i w kawiarence.
12.Dzisiejsza zbiórka do Puszek Caritas przed kościołem jest przeznaczona na
pomoc żywnościową dla najuboższych, obiady i dofinansowanie do
wypoczynku dzieci i młodzieży. Zespół Caritas serdecznie dziękuję
parafianom za czułe i wrażliwe serca oraz wszelkie wsparcie.
13.Zachęcamy Parafian do udziału w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego RTV i AGD (pralki, telewizory, komputery itp.) w dniu
23 maja br. tj. w środę w godz. 8:00 – 11:30 w wejściu B. Przychody
z akcji wspomogą zakup nowoczesnych inkubatorów do szpitala na
Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce oraz pozwolą wesprzeć inne projekty
misyjne prowadzone przez Kościół w Polsce i na całym świecie.
14.Polecamy prasę katolicką.
15.Życzenia: zdrowia i obfitości Bożych darów przekazujemy Solenizantom
i Jubilatom tygodnia, a wszystkim uczestnikom dzisiejszej liturgii życzymy
umocnienia darami Ducha Świętego oraz opieki Bożej przez cały tydzień.
16.W minionym tygodniu odeszli do wieczności śp. Małgorzata Majczak, lat
39, z ul. Drzewieckiego, śp. Henryka Piszczałowska, lat 71 z ul.
Szybowcowej i śp. Leonard Sobieraj, lat 63 z ul. Drzewieckiego. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie…

