VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 13.05.2012. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Przeżywamy dziś w naszej parafii uroczystość I Komunii św. dzieci z klas II. Do I Komunii św.
przystępuje 64 dzieci. Polecamy ich w naszych modlitwach, aby w całym swoim życiu korzystały z daru
Eucharystii i pozostały wierne Chrystusowi. O godz. 1730 nabożeństwo majowe, w czasie którego dzieci
będą dziękować Jezusowi i Jego Matce Maryi za dar pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. Cały
„Biały Tydzień” będzie czasem spotykania się dzieci i ich rodziców z Jezusem, który przychodzi do
naszych serc, obdarowując nas życiem i miłością. Zapraszamy dzieci i ich rodziny do uczestnictwa
w Mszach św. „Białego Tygodnia” o godz. 1800 do piątku włącznie.
Dziś – 13 maja przypada 95 rocznica Objawień Fatimskich. Mszą św. o godz. 1800 rozpocznie się
pierwsze w tym roku uroczyste Nabożeństwo Fatimskie. O godz. 1930 koronka do Bożego Miłosierdzia,
o godz. 2015 modlitwa różańcowa, a po niej procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej i ze świecami.
Zapraszamy gorąco do uczestnictwa w tym nabożeństwie.
2. Przeżywając miesiąc maj zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w nabożeństwach majowych, które
odprawiane są w dni powszednie o godz. 1730.
3. Jutro – 14.05. – święto św. Macieja, Ap. O godz. 1800 Msza św. w intencji zmarłych polecanych
w wypominkach. Od jutra do środy przypadają dni modlitw o urodzaje. Jutro o godz. 1900 spotkanie Rycerzy
Kolumba oraz chętnych mężczyzn, którzy pragną włączyć się do tej wspólnoty
4. We wtorek przypada wsp. św. Zofii, naszą wdzięczną modlitwą ogarnijmy naszą zakrystiankę p. Zosię
z racji jej imienin oraz wszystkie solenizantki. Po Mszy św. wieczorowej o godz. 1845 odbędzie się
spotkanie organizacyjne w sprawie Pikniku. Bardzo prosimy wszystkich, którzy włączają się
organizację Pikniku o niezawodną obecność na tym spotkaniu.
5. W środę – 16.05. – święto św. Andrzeja Boboli, k. m. - Patrona Polski. O godz. 1700 cotygodniowa
adoracja połączona z nabożeństwem majowym o godz. 1730. Po Mszy św., o godz. 1900 odbędzie się
spotkanie organizacyjne rodziców dzieci klas III, które w niedzielę 27 maja na Mszy o godz. 12 00 będą
przeżywały Rocznicę I Komunii Św.
6. W czwartek, 17 dnia miesiąca przeżywać będziemy comiesięczne nabożeństwo do Dzieciątka Jezus.
O godz. 1715 Godzinki, po nich nabożeństwo majowe, o godz. 1800 Msza św. w intencjach powierzonych
Dzieciątku Jezus, po niej modlitwa do Dzieciątka oraz błogosławieństwo.
7. W piątek rozpocznie się nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. W piątek i sobotę będą
trwały przygotowania do Pikniku Rodzinnego. Dlatego bardzo prosimy chętne i zatroskane osoby
o przybycie na godz. 900 i włączenie się w pomoc porządkową.
8. W przyszłą niedzielę odbędzie się V Piknik Rodzinny, zorganizowany dzięki pracy i wzajemnej
współpracy wielu życzliwych i otwartych ludzi oraz instytucji. Piknik rozpocznie się polową Mszą
świętą dziękczynną w IX rocznicę powstania naszej parafii o godz. 1400. Po niej rozpocznie się program
artystyczny, który potrwa do godz. 2100. Nasze świętowanie zakończymy Apelem Jasnogórskim oraz
pokazem sztucznych ogni. W programie są przewidziane interesujące występy artystyczne dla dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz inne atrakcje. Bliższe informacje o programie znajdują się na przygotowanych
plakatach. W przyszłą niedzielę nie będzie zatem Mszy św. o godz. 1800 i nabożeństwa majowego o godz.
1730. Bardzo gorąco zapraszamy wszystkich parafian oraz gości do wspólnego świętowania i zabawy. Chętne
Panie mogą zgłosić jeszcze chęć upieczenia ciasta na Piknik. Wszystkim tym paniom, które zadeklarowały się
do upieczenia ciasta, z „góry” dziękujemy. Bardzo prosimy mieszkańców parkujących samochody na
parkingu przed kościołem, aby w przyszłą niedzielę od godz. 1300 przestawili samochody na inne
miejsce.
9. Dziękujemy serdecznie rodzicom dzieci komunijnych za sprzątanie i przygotowanie świątyni oraz jej
obejścia do dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy za piękny wystrój kościoła oraz za dar ołtarza, którym
jest nowa wykładzina w prezbiterium oraz nowy ornat i komża. Dziękujemy również naszej służbie
kościelnej oraz tym parafianom, którzy ofiarnie włączyli się w przygotowanie dzisiejszej uroczystości
I komunijnej.
10. „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby parafii. Rozpoczęliśmy ostatni etap prac związanych elewacją
budynku, kontynuowane są prace związane z budową ogrodzenia oraz od jutra rozpoczną się prace
konserwatorskie ołtarza głównego. To wszystko wymaga poważnych środków finansowych, dlatego
wdzięczni będziemy za każdą złożone ofiarę na te cele.
11. Dziękujemy parafianom z bl. 1 przy ul. Kosmonautów za sprzątanie świątyni i złożoną ofiarę 360 zł.
Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur
porządkowy parafian z bloku nr 2 przy ul. Kosmonautów, m. od 1 – 30.
12. Przypominamy o organizowanym Marszu w obronie TV Trwam w dniu 19 maja po Mszy św. o godz. 12 00
w kościele OO. Dominikanów. Szczegóły na plakatach.
13. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma „Nasza Droga”.

