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, 16.06. A. D. 2019

Ogłoszenia Duszpasterskie
na Uroczystość Najświętszej Trójcy
1) W dniu dzisiejszym przypada III niedziela miesiąca. Ofiary z tacy przeznaczone
zostaną na budowę naszej Świątyni. Za tydzień czwarta niedziela miesiąca
ofiary również przeznaczone będą na budowę. Bóg zapłać za składane przez
Was ofiary.
2) W rozpoczynającym się tygodniu w liturgii Kościoła przeżywać będziemy:
• 17 czerwca - poniedziałek, Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego,
zakonnika;
• 20 czerwca – czwartek, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa
o błogosławieństwo. Udział w procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to,
że Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny. Udekorujmy nasze
domy na trasie Procesji Eucharystycznej, a przede wszystkim otwórzmy
Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo.
Porządek Mszy św.: 7:15; 8:30; 10:30; Również o godz. 10:30 Msza św.
w Parafii Św. Erazma i Pankracego, po której ok. godz. 11.30 wyruszy procesja
ulicami naszego miasta. Następna Msza św. w naszej parafii po zakończeniu
procesji ok. godz. 13:00 i wieczorem o 17:00. Bardzo serdecznie zapraszamy
do udziału w procesji dzieci pierwszokomunijne w strojach. Bardzo prosimy o
przynoszenie kwiatów do dekoracji ołtarzy oraz dla dzieci, które będą sypać
przed Najświętszym Sakramentem.
• 21 czerwca – piątek, Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika;
3) Decyzją Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego z dniem 23 czerwca
z naszej Parafii zostaje odwołany Ksiądz Krzysztof Antończak i zostaje
ustanowiony wikariuszem w Parafii pw. Św. Jadwigi w Gryfowie Śląskim.
Zapraszamy na Mszę św., w intencji Księdza Krzysztofa w przyszłą niedzielę, 23
czerwca, o godz. 10:30. Jednocześnie na wikariusza naszej parafii zostaje
powołany Ksiądz Łukasz Rusinek ze Zgorzelca.
4) We wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy katechetów na spotkanie.
5) W środę zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Zapraszamy na Mszę
św. dziękczynną o godz. 8:00 nauczycieli, dzieci i młodzież.
6) Tydzień temu odbył się doroczny festyn parafialny wspierający budowę naszego
Kościoła. Dziękujemy Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do
organizacji tej uroczystości. Wyrażamy wdzięczność również tym, którzy wzięli
udział w naszym festynie.

7) W dalszym ciągu zapraszamy na Nabożeństwa czerwcowe ku czci Serca
Jezusowego. W dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. wieczornej. Od piątku
litanię do Serca Pana Jezusa będziemy śpiewać w trakcie procesji. Zapraszamy
w tych dniach dzieci do sypania kwiatków. W niedzielę i święta nabożeństwo
czerwcowe o godz. 16:30.
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) Chcemy podziękować mieszkańcom ulicy Nadbrzeżnej za posprzątanie kaplicy
na dzisiejszą niedzielę. W najbliższą sobotę po porannej Mszy św. zapraszamy do
porządków mieszkańców ulicy Warszawskiej i Spółdzielczej.
11) Z naszej Parafii w minionym tygodniu do wieczności odeszli
+Władysława Fortuna
+Mirosław Nurek
Wypraszajmy dla Zmarłych łaskę życia wiecznego.

