IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 29.04.2012.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza niedziela – Dobrego Pasterza rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania do
Służby w Kościele, przeżywany pod hasłem „Powołania darem miłości Boga”. Prośmy
zatem Jezusa szczególnie w tych dniach o dobre i liczne powołania do kapłaństwa i życia
konsekrowanego. Dziś na Świętym Krzyżu odbywa się diecezjalna pielgrzymka przebłagalna
za grzechy przeciwko życiu. O godz. 1730 nabożeństwo niedzielne w intencji powołań.
2. Jutro, ostatni dzień miesiąca kwietnia. Po Mszy św. wieczorowej zakończenie
nabożeństw do Bożego Miłosierdzia.
3. We wtorek rozpoczyna się maj, miesiąc poświęcony Matce Bożej. Będziemy w tym
miesiącu gromadzić się na nabożeństwach majowych, ucząc się w szkole Maryi całkowitego
zawierzenia Bogu i służby bliźnim. Od tego roku nabożeństwo majowe będzie
odprawiane o godz. 1730, a po nim bezpośrednio będzie sprawowana Msza św.
Zapraszamy wszystkich, a więc: dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnego uczczenia naszej
Matki i Królowej. Dzieci będą otrzymywać okolicznościowe obrazki. We wtorek przypada
wspomnienie św. Józefa, Robotnika. Jego opiece zawierzymy świat ludzi pracy. Wtorek
to I rocznica beatyfikacji Jana Pawła II, dlatego w tym dniu będziemy dziękować Bogu
za dar naszego błogosławionego Rodaka. Pod pomnikiem na Serbinowie o godz. 900
odprawiona będzie uroczysta Msza św. dziękczynna. Zapraszamy do uczestnictwa w niej.
4. W środę – 02.05. – wsp. św. Atanazego, bpa i dK. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu połączona z nabożeństwem majowym o godz. 1730. Po Mszy
św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ. Jest to dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej. Zachęcamy do wywieszenia flag.
5. W czwartek – 03.05. – uroczystość NMP Królowej Polski i Święto Konstytucji
3 Maja. Porządek Mszy św. jak w niedzielę. Jest to zarazem I czwartek miesiąca,
dlatego o godz. 1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem majowym o godz. 1730
i ponowieniem Aktu Oddania Polski pod opiekę Matki Bożej. Po Mszy św. o godz. 1800
uczczenie relikwii św. Marii de Mattias i spotkanie Stowarzyszenia Krwi Chrystusa. Msza
św. w intencji Ojczyzny w kościele OO. Dominikanów o godz. 930, po niej manifestacja
patriotyczna na Placu Bartosza Głowackiego.
7. W piątek – 04.05. – wsp. św. Floriana – patrona Strażaków. Jest to I piątek miesiąca. Od
godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1700 wystawienie Najświętszego
Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. O godz. 1730 nabożeństwo majowe, a po Mszy
św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ. O godz. 2000 spotkanie młodzieży z KSM.
8. W I sobotę miesiąca o godz. 1730 nabożeństwo majowe. O godz. 1700 spotkanie KPRM.
Po Mszy św. wieczorowej nabożeństwo I - sobotnie do godz. 2000. Zachęcamy do
praktykowania nabożeństwa „ Pięciu I sobót miesiąca”. O godz. 1900 odbędzie się spotkanie
organizacyjne w sprawie Pikniku Rodzinnego.
9. W przyszłą niedzielę – I miesiąca o godz. 1650 wykład maryjny, a po nim nabożeństwo
i zmiana tajemnic różańcowych.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl nr 14 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 – 24 za pełniony
dyżur porządkowy i ofiarę 130 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o
godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku m. od 25 - 47.
11. Informujemy, iż rocznica I Komunii Św. dzieci z klas III odbędzie się w niedzielę
27 maja na Mszy św. o godz. 1200.
12. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Do „Gościa Niedzielnego” dołączona
jest płyta poświęcona bł. Janowi Pawłowi II. Jest także nowy numer czasopisma dla
młodzieży „Nasza Droga”.

