III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 04.05.2014. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela otwiera w Kościele polskim VI Tydzień Biblijny, przeżywany pod hasłem:
„WIERZĘ W CIEBIE, JEZU CHRYSTE, SYNU BOŻY!”. O godz. 1700 maryjna prelekcja,
a po niej modlitwa różańcowa, litania i zmiana tajemnic różańcowych. Dziś przy wyjściu ze
świątyni można złożyć do puszek ofiarę na dofinansowanie leczenia 4 – letniego Wojtka.
2. Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 1730, a po nich Msza św. wieczorowa. Zapraszamy
dzieci i dorosłych do udziału w tych pięknych maryjnych nabożeństwach. Dzieci uczestniczące
w nabożeństwach otrzymywać będą okolicznościowe obrazki.
3. Jutro Mszą św. o godz. 900 sprawowaną w naszym kościele rozpoczną się obchody
Europejskiego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Po Mszy św. Marsz
Godności na Plac B. Głowackiego zakończony wspólnym piknikiem. O godz. 1845 próba dla
dzieci klas II przed uroczystością I Komunii Św. Próby te będą trwały codziennie w dwóch
grupach do czwartku.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem majowym o godz. 1730.
Do udziału w adoracji zapraszamy Wspólnotę dla Intronizacji i SKC. Po Mszy św. spotkanie
Wspólnoty dla Intronizacji i Oazy młodzieżowej. KIK zaprasza na kolejny wykład biblijny. Sala
Klubu, godz. 1900.
5. W czwartek – 08.05. – uroczystość św. Stanisława, bpa i m. – głównego Patrona Polski
i naszej diecezji. Uroczystość odpustowa w parafii Chmielów. O godz. 1630 i 1845 próby generalne
dla dzieci komunijnych.
6. W piątek na godz. 900 prosimy rodziców dzieci klas II do przygotowania świątyni i jej
otoczenia na uroczystość I Komunii Św. O godz. 1500 odbędzie się Nabożeństwo do Bożego
Miłosierdzia. O godz. 1600 nabożeństwo pokutne i spowiedź dla dzieci pierwszo komunijnych
ze Społecznej Szkoły Podstawowej. Piątek, to dzień imienin ks. Grzegorza, dlatego na Mszy
św. wieczorowej modlić się będziemy w intencji Solenizanta.
7. W sobotę na Mszy św. o godz. 1200 uroczystość I Komunii Św. dzieci ze Szkoły Społecznej.
Do Komunii św. przystąpi 21 dzieci. O godz. 1530 nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dla
dzieci klas II ze Szkoły nr 3, ich rodziców i rodzin.
8. Przyszła niedziela to Niedziela Dobrego Pasterza, rozpocznie ona Tydzień Modlitw
o Powołania do Służby w Kościele. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 1030 uroczystość
I Komunii Św. dzieci z klas II. Do Komunii św. przystąpi 55 dzieci. Bardzo prosimy, aby
w tym dniu wybrać sobie inną godzinę Mszy św., by pozostawić miejsce dla uczestników
uroczystości I – komunijnej. Przy tej okazji przypominamy rodzicom i rodzinom dzieci
I – komunijnych, by to wielkie wydarzenie w życiu dzieci nie było zawłaszczone przez niewłaściwe
dla tej uroczystości obyczaje. O godz. 1730 nabożeństwo majowe z udziałem dzieci komunijnych.
Ofiary z przyszłej - II niedzieli miesiąca szczególnie przeznaczone będą na inwestycje parafialne.
9. W tym tygodniu swą praktykę duszpasterską w naszej parafii kończy diakon Jan. Serdecznie mu
dziękujemy za piękną i ofiarną posługę w naszej wspólnocie. Jednocześnie informujemy, iż na
niedzielę 29 czerwca zaplanowana jest jego Msza prymicyjna w naszej parafii, zatem będziemy
mieli okazję radować się z jego sakramentu kapłaństwa do którego nadal się przygotowuje.
Pamiętajmy zatem o nim we wdzięcznej modlitwie, szczególnie w tym czasie przygotowania do
święceń kapłańskich.
10. Krakowskie Centrum Diagnostyki organizuje badanie gęstości kości pod katem wykrycia
osteoporozy. Badanie odbędzie się na parkingu przy kościele w najbliższą środę w godz. od 1000 do
1045. Szczegóły na ulotkach.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 4 przy ul. Waryńskiego, m. od 1-22 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 230 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w intencji tych parafian w środę
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 23 do 44.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej, która poszerza nasze spojrzenie na sprawy
wyznawanej wiary. Można zabrać sobie bezpłatnie czasopismo dla młodzieży „Droga”.

