IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 11.05.2014. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela – Dobrego Pasterza rozpoczyna 51 Tydzień Modlitw o Powołania do Służby
w Kościele, przeżywany pod hasłem „Powołania - świadectwo prawdy”. Prośmy zatem Jezusa
szczególnie w tych dniach o dobre i liczne powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. W naszej
wspólnocie przeżywamy dziś uroczystość I Komunii św. dzieci z klasy II. Do I Komunii św.
przystępuje 55 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.
2. Przeżywając miesiąc maj zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w nabożeństwach majowych, które
odprawiane są w dni powszednie o godz. 1730.
3. Jutro – 12 maja przypada 11 rocznica utworzenia naszej parafii. Msza św. wieczorowa w intencji
zmarłych polecanych w wypominkach. Jutro na spotkanie o godz. 1900 zapraszamy wszystkich
zaangażowanych w organizację Pikniku Rodzinnego, który będziemy w tym roku przeżywać w dniu
8 czerwca wspólnie z organizowanym w tym dniu miejskim Marszem dla Życia i Rodziny. Jak co roku
zwracamy się z prośbą o ofiarowanie różnych nieużywanych przedmiotów na loterię fantową.
4. We wtorek - 13 maja przypada 96 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.
5. W środę – 14.05. – święto św. Macieja, Ap. 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 25 maja na Mszy o godz. 10 30 i 1200 będą
przeżywały Rocznicę I Komunii Św.
6. W czwartek - wsp. św. Zofii, naszą wdzięczną modlitwą ogarnijmy naszą zakrystiankę p. Zosię
z racji jej imienin oraz wszystkie solenizantki.
7. W piątek – 16.05. – święto św. Andrzeja Boboli, k. m. - Patrona Polski. O godz. 1630 spotkanie
w świetlicy dla dzieci z Kółka Rycerzy Dzieciątka Jezus.
8. W sobotę - 17 dnia miesiąca przeżywać będziemy comiesięczne nabożeństwo do Dzieciątka
Jezus. O godz. 1710 Godzinki, po nich nabożeństwo majowe, o godz. 1800 Msza św. w intencjach
powierzonych Dzieciątku Jezus, po niej modlitwa do Dzieciątka oraz błogosławieństwo. W sobotę
o godz. 815 wyjazd dzieci I komunijnych na pielgrzymkę dziękczynną za dar Eucharystii do Huty
Komorowskiej oraz do sanktuarium Matki Bożej z Puszczy w Ostrowach Tuszowskich.
9. POAK i KPRM zaprasza na pielgrzymkę do polskiego sanktuarium w Loretto k/ Wyszkowa,
w sobotę 24 maja. W programie również kościół Opatrzności Bożej w Warszawie, katedra oraz grób
bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Szczegóły na tablicy ogłoszeń. Również zachęcamy do udziału
w uroczystościach koronacji Obrazu MB Szkaplerznej w Rozwadowie. Będzie możliwość wyjazdu
busem. Chętnych prosimy o zapisanie się na listę w zakrystii.
10. Dziękujemy serdecznie rodzicom dzieci komunijnych za sprzątanie i przygotowanie świątyni
oraz jej obejścia do dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy za wystrój kościoła oraz za dar ołtarza,
jakim jest nowy mikrofon bezprzewodowy. Dziękujemy również naszej służbie kościelnej oraz tym
parafianom, którzy ofiarnie włączyli się w przygotowanie dzisiejszej uroczystości I komunijnej.
11. „Bóg zapłać” za ofiary złożone dzisiaj na potrzeby parafii z racji II niedzieli miesiąca, jak też za
ofiary do puszek na leczenie chorego 4 – letniego Wojtusia. Złożono na ten cel kwotę 1240 zł.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. 4 przy ul. Waryńskiego, m. od 23-44 za sprzątanie świątyni i ofiarę
310 zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7 00. W tym tygodniu prosimy
o dyżur porządkowy parafian z bloku nr 5 przy ul. Waryńskiego.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Do „Gościa Niedzielnego” dołączona jest płyta
z filmem „Cristiada”.

