Salezjanie Księdza Bosko
DUSZPASTERSTWO RZYM. - KAT.
PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

59-140 Chocianów; ul. Głogowska 2, tel. 76 818 50 38

OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA III WIELKANOCNA 15 – 04 - 2018 R.
1. Wczoraj Mszą św. o godz. 18.00 rozpoczęliśmy w naszej Parafii bardzo ważne
wydarzenie religijne, Misje Święte, które odbywają się, co 10 lat w parafiach.
Te dni to niepowtarzalna okazja do odnowienia naszego życia i przyjaźni z
Bogiem. Polecajmy Bogu i Matce Najświętszej w naszych modlitwach całą
naszą Parafię, nasze rodziny oraz Księży Misjonarzy: Ks. Jacka i Ks. Piotra –
aby ten święty czas, który będziemy przeżywali, wydał obfite owoce nawrócenia
i przyniósł nam wszystkim ubogacające dary Ducha Świętego. Pan Jezus liczy
na Twoją pomoc.
2. Przez cały tydzień nie będzie Mszy św. o 6.30 w kościele Matki Bożej.
Wszystkie Msze św. według rozkładu Misji św. będą w kościele św. Józefa.
3. W tym tygodniu kancelaria parafialna jest nie czynna.
4. Jutro plan Misji św. będzie przedstawiał się następująco: o 8.30; 17.00 i 20.00 – Msza św. z nauką
misyjną dla dorosłych; o 18.45 nauka misyjna dla Młodzieży Szkół Średnich i pracującej. Dzieci
spotkania misyjne mają w szkole.
5. Od poniedziałku do soboty tj. od 16 do 21 kwietnia br. będzie wynajęty autobus, który będzie dowoził
mieszkańców z miejscowości: Motyle, Pasternika i Nowej Kuźni na Msze św. Misyjną o godz. 17.00.
rozkład odjazdów będzie następujący: Motyle 15.40; Pasternik 15.50; Nowa Kuźnia bloki 16.00;
Nowa Kuźnia koło sklepu 16.10 i Nowa Kuźnia koło kościoła 16.20. Bezpośrednio po skończonej
Mszy św. autokar będzie odwoził do poszczególnych miejscowości.
6. Wszystkim Jubilatom, solenizantkom i solenizantom najbliższego tygodnia, życzymy obfitości łask
Bożych, opieki swoich Patronów, zdrowia i ludzkiej życzliwości.
7. W tym tygodniu z naszej Rodziny Parafialnej odszedł: Dariusz Ostrycharz. Polećmy go Miłosierdziu
Bożemu: Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie / a światłość wiekuista niechaj mu świeci, /
niech odpoczywa w pokoju wiecznym. / Amen
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