SALEZJANIE KSIĘDZA BOSKO
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
PW. ŚW. JANA BOSKO

59-300 Lubin; ul. Jana Pawła II 58, tel. (076) 844 78 65

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Najświętszej Trójcy 27 – 05 - 2018 r.
1. Nabożeństwo majowe dzisiaj i do czwartku włącznie o godz. 17.30.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy litanią loretańską.
2. W środę razem z nabożeństwem majowym Nowenna do Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych. Modlić będziemy się w intencji misji, misjonarzy
i misjonarek.
3. Kościół w tym tygodniu obchodzi w liturgii:
- we wtorek – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej;
- w piątek – wspomnienie św. Justyna, męczennika;
- w sobotę – wspomnienie MB Łaskawej;
4. W czwartek 31.05. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. O godz. 10.00 będzie Msza św. pod
przewodnictwem Ks. Lesława Klamera SDB, z Tarnowskich Gór. Po Mszy św. procesja Eucharystyczna. Procesja
przejdzie ulicami: Jana Pawła II, Modrzewiową, Leszczynową, Cedrową i zakończenie na placu zielonym przy ul.
Cedrowej.
• I ołtarz na skrzyżowaniu ul. Modrzewiowej i Leszczynowej – odpowiedzialni: młodzież
z Oratorium i zrzeszona w różnych grupach.
• II Ołtarz na terenie zielonym przy ul. Leszczynowej – numery nieparzyste – odpowiedzialna
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Jordan”.
• III ołtarz na terenie zielonym przy ul. Leszczynowej – numery parzyste – odpowiedzialna
Wspólnota Krwi Chrystusa i Róże różańcowe.
• IV ołtarz na terenie zielonym przy ul. Cedrowej – odpowiedzialni Salezjanie Współpracownicy.
Po odbiór materiałów do przygotowania ołtarzy prosimy zgłaszać się w środę od godz. 16.00.
5. Niech nasz udział w procesji Bożego Ciała będzie publicznym wyznaniem wiary. Zachęcamy, by na terenie całej
parafii ustroić okna swoich mieszkań religijnymi emblematami. Dzieci, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej
Komunii Świętej i te, które przeżywały Rocznicę Pierwszej Komunii św. niech przyjdą w strojach liturgicznych .
W miarę możliwości prosimy, aby na ulicach, którymi przejdzie procesja nie parkować w tym czasie samochodów.
Tego dnia Msze św. będą odprawiane o godz.: 7.00; 8.30; 10.00 i 18.00. Oktawa Bożego Ciała przez cały tydzień o
godz. 18.00. Dzieci zapraszamy do sypania kwiatków przez cały tydzień.
6. S. Weronika zaprasza dzieci do sypania kwiatków na próbę we wtorek na godz. 17.00 - przed kościołem.
7. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Okazja do spowiedzi na Mszy św. o godz. 6.30. Od godz.
17.00 do 18.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i w tym czasie okazja do spowiedzi dla dzieci
i dorosłych. Młodzież zapraszamy na godz. 19.00. Tego dnia od godz. 8.00 odwiedzimy chorych z posługą
sakramentalną. Prosimy zgłaszać nowe adresy chorych, samotnych i starszych.
8.W najbliższą niedzielę w naszej parafii odbędzie się wizytacja kanoniczna, którą przeprowadzi Ks. Bp Zbigniew
Kiernikowski Biskup Legnicki. Odbywa się on raz na pięć lat. Jest spotkaniem z pasterzem diecezji, umocnieniem
w wierze, przeżyciem jedności z Kościołem lokalnym, jakim jest diecezja. Jest również zapoznaniem Ojca Diecezji
z życiem parafialnym: jak sprawowany jest kult, udzielane sakramenty, głoszenie Słowa Bożego i ewangelizacja,
katechizacja, działalność charytatywna a także stan gospodarczy parafii. Program przedstawia się następująco: w
załączniku. Centralnym punktem wizytacji jest Eucharystia odprawiana przez Biskupa Legnickiego o godz. 13.00.
Zapraszam do licznego udziału. Program wizytacji przedstawia się następująco – w załączniku.
9. Dziękujemy Paniom i wszystkim, którzy dbają o wystrój naszego kościoła i jego otoczenie. Niech Pan Jezus
Wam błogosławi a Matka Boża roztacza nad Wami swoją opiekę.
10. Dziękuję młodzieży, parafianom, dobrodziejom oraz Ks. Robertowi, Ks. Maciejowi
zorganizowanie i przeprowadzenie tegorocznych Savionalii.
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11. Od 1.09.2018 r. Salezjańska Szkoła Podstawowa będzie miała nową siedzibę w byłym budynku gimnazjum
nr 5 przy ul. Szkolnej 25. W związku z tym trwa nabór do klas: IV, V, VI, VII i VIII. Rodzice, którzy by chcieli
przenieść dziecko do naszej szkoły, mogą uzyskać więcej informacji u Ks. Marcina lub w sekretariacie szkoły.
12. Na nowo rozpoczęty tydzień, życzymy Wam Parafianie, Goście, sympatycy dzieła salezjańskiego, Goście,
Bożego błogosławieństwa i opieki MB Wspomożycielki Wiernych.

13. W tym tygodni z naszej rodziny parafialnej do Domu Ojca odeszli: Piotr Piecuch i Stanisław
Widurski. . Polećmy Ich Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj Im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Ks. Stanisław Gorczakowski SDB
proboszcz

