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1.Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W naszej Parafii rozpoczyna
się Czterdziestogodzinne Nabożeństwo Adoracji Najświętszego Sakramentu,
które potrwa do wtorku włącznie. Zapraszamy wszystkich wiernych do
udziału w Adoracji według przygotowanego planu, który jest zamieszczony
w gablotach z ogłoszeniami i na stronie internetowej.
2.Radujemy się wczorajszą uroczystością w naszej Bazylice Katedralnej,
w której dwaj diakoni naszego seminarium przyjęli święcenia kapłańskie.
Neoprezbiterom życzymy opieki Matki Najświętszej i wielu łask Bożych oraz
mocy Ducha Świętego w posłudze duszpasterskiej.
3. Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na przygotowanie
liturgiczne do uroczystości, które odbędzie się 7, 8, 9, czerwca – w środę,
czwartek i piątek tego tygodnia o godz. 1830. w Bazylice Katedralnej. W
piątek kandydaci będą mieli również spowiedź przed Bierzmowaniem.
Obecność jest obowiązkowa.
4.W najbliższą sobotę święcenia diakonatu w naszej Bazylice Katedralnej
z rąk Bp. Wojciecha Osiala przyjmie trzech alumnów V roku WSD.
Zapraszamy na te uroczystość i prosimy o modlitwę w intencji
przystępujących do święceń.
5. W następny Czwartek 15 czerwca będziemy obchodzili Uroczystość
Bożego Ciała. Po Mszy św. o godz. 1030 procesja eucharystyczna przejdzie
ulicami Stary Rynek, 11 Listopada, Koński Targ, Tkaczew i ul 3 Maja
ponownie na Satry Rynek. Ołtarze przygotowują I – Ojcowie Pijarzy, II –
Cech rzemiosł Różnych i przedstawiciele drobnej przedsiębiorczości, III –
mieszkańcy Popowa i IV wspólnoty neokatechumenalne z naszej parafii.
6. Przygotowujemy się do Nawiedzenia naszej parafii przez Obraz Matki
Bożej Jasnogórskiej. Zachęcamy do codziennej wspólnej modlitwy
różańcowej o godz. 1700 i zapraszamy już dziś do uczestniczenia w misjach
poprzedzających Nawiedzenie od niedzieli 18 czerwca do czwartku 22
czerwca. Pragniemy przygotować Matce Bożej piękne powitanie i wyjść po
Nią w procesji z różańcami i różami w dłoniach. Dlatego też zwracam się
z uprzejmą prośbą o zorganizowanie zbiórki funduszy na kwiaty podobnie
jak to czynimy przed Wielkanocą. Także taca z najbliższej niedzieli zwana
inwestycyjną będzie przeznaczona na organizację uroczystości nawiedzenia.
7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła możemy
zaopatrzyć się w Niedzielę , Gościa Niedzielnego, Koronę Cierniową.
8. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty pożegnaliśmy: + Śp. Zofię
Siekiera, +Śp. Lucynę Andrysiak, +Śp. Mariana Gawinka, +Śp. Franciszka
Gałaja, +Śp. Józefa Pikulskiego. Wieczny Odpoczynek racz im dać Panie.

