Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Matki Boskiej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu
58–500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 8a, tel. (075) 76 78 996

Jelenia Góra, 19.05. A. D. 2019

Ogłoszenia Duszpasterskie na V Niedzielę Wielkanocną
1) W dniu dzisiejszym przypada III niedziela miesiąca. Ofiary z tacy przeznaczone zostaną
na budowę naszej Świątyni. W przyszłą niedzielę przypada IV niedziela miesiąca. Ofiary
z tacy w tym dniu również będą przeznaczone na ten cel. Bóg zapłać za składane
przez Was ofiary.

2) W rozpoczynającym się tygodniu w liturgii Kościoła przeżywać będziemy:

• 24 maja - piątek, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych

3) Dziś przeżywamy w Naszej Parafii Uroczystość I Komunii Świętej. Będzie ona miała
miejsce o godz. 9.30. W związku z tym nie będzie Mszy Św. o godz. 10.30,

4) Rocznica I Komunii Świętej odbędzie się w przyszłą niedzielę - 26 maja. Zapraszamy
dzieci rocznicowe na spotkanie we wtorek i czwartek na godz. 18:00. Spowiedź dla
dzieci i ich rodziców w piątek od godz. 15:30.

5) W dniu jutrzejszym przypada 17 rocznica przyjęcia święceń biskupich przez Biskupa
Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Pamiętajmy w tym dniu w swoich
modlitwach o naszym Pasterzu.

6) W najbliższą sobotę w Katedrze Legnickiej święcenia prezbiteratu przyjmie czterech
diakonów. Wśród nich diakon Roman Charkot, który był u nas w styczniu na praktyce.
Otoczmy modlitwą przyszłych kapłanów.

7) Przygotowujemy się do naszego dorocznego festynu parafialnego, który odbędzie się 9
czerwca. Zapraszamy Was drodzy parafianie do współpracy. Zapraszamy firmy,
instytucje, osoby indywidualne, które chciałyby wspomóc nasze dzieło do przynoszenia
fantów. W środę na godz. 18:30 zapraszamy na spotkanie organizacyjne. Zapraszamy
również wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w przygotowanie festynu parafialnego.

8) Czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy zapraszamy na Nowennę, w środę
o godz. 17:00.

9) Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, tygodników „Niedziela i „Gość
Niedzielny”.

10) Dziękujemy rodzicom dzieci I-komunijnych za pomoc w porządkach w kaplicy.
W przyszłą sobotę do pomocy w porządkach zapraszamy rodziców dzieci rocznicowych.

11) Z naszej Parafii w minionym tygodniu do wieczności odeszła:
+Marianna Czarniecka
Wypraszajmy dla Zmarłej łaskę życia wiecznego.

