III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 22.04.2012.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza Niedziela Biblijna otwiera w Kościele polskim kolejny Tydzień Biblijny. Jest to
także VI Niedziela Modlitw za kierowców i wszystkich poruszających się po drogach,
przeżywana pod hasłem: „Bądź chrześcijaninem także na drodze”. Z tej okazji Krajowy
Duszpasterz Kierowców apeluje do wszystkich kierowców i pieszych o przestrzeganie przepisów
ruchu oraz kierowanie się rozsądkiem, miłością i odpowiedzialnością. Dziś nabożeństwo
paschalne – „Via Lucis” o godz. 1715. Zapraszamy serdecznie do udziału w tym
wielkanocnym nabożeństwie i prosimy przynieść sobą świece.
2. Jutro – 23.04. – Uroczystość św. Wojciecha B.M. – głównego Patrona Polski i Akcji
Katolickiej. Zapraszamy członków POAK jutro na Mszę św. w ich intencji i spotkanie po niej.
3. We wtorek na Mszę św. wieczorową i spotkanie po niej prosimy kandydatów do
bierzmowania z II klasy gimnazjum. KIK zaprasza w tym dniu na kolejny wykład biblijny, sala
KIK godz. 1845.
4. W środę – 25.04. – święto św. Marka Ewangelisty. Jest to dzień imienin ks. Marka. Na Mszy
św. wieczorowej będziemy modlić się w jego intencji. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
połączona z nabożeństwem przebłagalnym za grzechy przeciwko życiu. Na Mszę św. wieczorową
i spotkanie po niej prosimy kandydatów do bierzmowania z I klasy gimnazjum. Po Mszy św.
spotkanie PZC.
5. W czwartek z racji 26 dnia miesiąca zapraszamy do udziału w Apelu Jasnogórskim
o godz. 2100.
6. W piątek po Mszy św. wieczorowej Rycerze Kolumba zapraszają na film o św. Filipie Neri.
O godz. 1630 odbędzie się spotkanie dzieci komunijnych wraz z rodzicami oraz dzieci z Kółka
Dzieciątka Jezus, a o godz. 2000 spotkanie młodzieży z KSM.
7. W sobotę na godz. 1900 zapraszamy Radę Parafialną, odpowiedzialnych za wspólnoty
i grupy parafialne oraz osoby chętne na spotkanie poświęcone organizacji Pikniku
Rodzinnego, który zaplanowany jest na niedzielę 20 maja.
8. Przyszła niedziela to Niedziela Dobrego Pasterza, rozpocznie ona Tydzień Modlitw
o Powołania do Służby w Kościele. Także w przyszłą niedzielę w parafiach naszej diecezji oraz
na Świętym Krzyżu zostaną podjęte modlitwy przebłagalne za grzechy przeciwko życiu,
z racji zbrodniczej ustawy uchwalonej 27 kwietnia 56 lat temu. Gdyby ktoś był zainteresowany
wyjazdem na Święty Krzyż w przyszłą niedzielę, to prosimy o kontakt w zakrystii.
9. Pragniemy podziękować rodzicom i młodzieży bierzmowanej za dar dla parafii, mianowicie
nowy odkurzacz. Dziękujemy również tym kilku osobom, które w imieniu rodziców i młodzieży
bierzmowanej podjęły się szlachetnie prac porządkowych w świątyni i jej otoczeniu.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 12 przy ul. Waryńskiego, m. od 25-47 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i złożoną ofiarę 258 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji
w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 14 przy ul.
Waryńskiego, m. od 1 - 24.
11. Na tablicy znajduje się zaproszenie na konferencję pt. „Stawiam na dziecko, czyli co świadomy
rodzic powinien wiedzieć o zagrożeniach”. Konferencja odbędzie się 24 kwietnia o godz. 1530,
w Szkole Podstawowej nr 10.
12. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest nowy numer „Małego Gościa
Niedzielnego”. Ze stolika za ławkami można zabrać sobie za dowolną ofiarą okolicznościowy
numer czasopisma „CHiT” poświęcony EURO 2012.

