V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 03.05.2015. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Komunikat – pomoc ofiarom kataklizmu w Nepalu.
2. Dziś o godz. 1655 maryjna prelekcja, a po niej modlitwa różańcowa, litania i zmiana
tajemnic różańcowych.
3. 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 jako pamiątkę otrzymywać będą okolicznościowe obrazki.
4. Jutro – 04.05. – wsp. św. Floriana, m – patrona Strażaków.
5. We wtorek Mszą św. o godz. 900 sprawowaną przez ks. Biskupa w naszym kościele
rozpoczną się obchody Europejskiego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Po
Mszy św. Marsz Godności na Plac B. Głowackiego i dalszy ciąg programu. O godz. 1630 dla dzieci
z grupy I oraz po Mszy św. o godz. 1845 dla grupy II próby przed uroczystością I Komunii
Św. Próby te będą trwały codziennie do piątku.
6. W środę – 06.05. – święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba. Próba dla grupy II o godz. 1600,
a dla grupy I o godz. 1845. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu
połączona z nabożeństwem majowym o godz. 1730. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla
Intronizacji.
7. W I czwartek o godz. 1700 Godzina Święta. W tym dniu przybędzie siostra Krystyna ze
Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, która poprowadzi spotkania formacyjne dla
animatorek SKC, o godz. 1400 w domu głównej animatorki oraz po Mszy św. wieczorowej
w dolnej salce parafialnej. Po Mszy św. zmiana tajemnic dla SKC. Próby dla dzieci w czwartek
o godz. 1600 dla grupy I oraz o godz. 1900 dla dzieci ze Szkoły Społecznej.
8. W piątek – 08.05. – uroczystość św. Stanisława, bpa i m. – głównego Patrona Polski i naszej
diecezji. 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. O godz. 1845 próba dla dzieci z grupy II.
9. W sobotę na Mszy św. o godz. 1200 uroczystość I Komunii Św. dzieci ze Szkoły Społecznej.
Do Komunii św. przystąpi 28 dzieci. O godz. 1500 nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dla
dzieci klas II ze Szkoły nr 3, ich rodziców i rodzin. W sobotę przypada dzień imienin ks.
Grzegorza, dlatego na Mszy św. wieczorowej modlić się będziemy w intencji Solenizanta.
10. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 1030 oraz 1200 uroczystość I Komunii Św.
dzieci z klas II. Do Komunii św. przystąpi 85 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.
11. Straż Honorowa NSPJ organizuje w dniu 20 czerwca pielgrzymkę do Częstochowy. Szczegóły
na tablicy ogłoszeń.
12. Zachęcamy osoby po 60-tym roku życia do udziału w projekcie, w ramach którego
przewidziane są liczne zajęcia, m.in. trening rozwoju osobistego, zajęcia rekreacyjne,
informatyczne oraz prozdrowotne. Zgłoszenia w naszej Świetlicy Caritas od poniedziałku do
piątku w godz. od 900 do 1200. Szczegóły na ulotkach wyłożonych na stoliku za ławkami.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 13 przy ul. Moniuszki za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę
220 zł. Pracowała 1 osoba. Dziękujemy również tym parafianom, którzy pomagali w sprzątaniu
świątyni. Msza św. w intencji tych parafian w czwartek o godz. 700. W tym tygodniu dyżur
porządkowy podejmą rodzice dzieci I komunijnych.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej, która poszerza nasze spojrzenie na sprawy
wyznawanej wiary. Jest czasopismo dla młodzieży „Droga”.

