VII NIEDZIELA WIELKANOCNA – 17.05.2015. – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.

1. Dzisiejsza uroczystość kieruje naszą myśl ku ostatecznemu powołaniu człowieka do życia
wiecznego w niebie, zaś dni między Wniebowstąpieniem, a Zesłaniem Ducha Świętego mają nas
przygotować na przyjście Ducha Pocieszyciela. Dziś z racji 17 dnia miesiąca o godz. 1710 Godzinki
do Dzieciątka Jezus, po nich Nowenna oraz nabożeństwo majowe. O godz. 1800 Msza św.
w intencjach powierzonych Boskiemu Dzieciątku. Dziś odbywa się w polskich kościołach zbiórka na
potrzeby organizacyjne ŚDM.
2. Zapraszamy wszystkich do udziału w nabożeństwach majowych, które odprawiane są
codziennie o godz. 1730. Również odprawiamy w tym tygodniu Nowennę do Ducha Świętego.
3. Jutro na Mszę św. wieczorową i spotkanie po niej prosimy kandydatów do bierzmowania
z I klasy gimnazjum. Po Mszy św. o godz. 1845 odbędzie się ostatnie spotkanie organizacyjne przed
niedzielnym Piknikiem. Zapraszamy osoby zaangażowane w organizację Pikniku oraz tych, którzy
pragną pomóc.
4. We wtorek po Mszy św. wieczorowej, o godz. 1900 odbędzie się spotkanie organizacyjne
rodziców dzieci klas III, które w niedzielę 31 maja na Mszy o godz. 1030 oraz 1200 będą
przeżywały Rocznicę I Komunii Św.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem majowym o godz. 1730.
Po Mszy św. spotkanie POAK. W środę na wstępne spotkanie o godz. 1630 zapraszamy chłopców
z klasy II, po I Komunii św., którzy pragną służyć przy ołtarzu jako ministranci.
6. W czwartek na Mszę św. i spotkanie formacyjne po niej, prosimy kandydatów do
bierzmowania z II klasy gimnazjum.
7. W sobotę będą trwały przygotowania do Pikniku Rodzinnego. Dlatego bardzo prosimy chętne
i zatroskane osoby o przybycie na godz. 900 i włączenie się w pomoc porządkową.
8. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego i zakończenie okresu
wielkanocnego. W przyszłą niedzielę odbędzie się VIII Piknik Rodzinny, zorganizowany dzięki
pracy i wzajemnej współpracy wielu życzliwych i otwartych ludzi oraz instytucji. Piknik
rozpocznie się o godz. 1400 polową Mszą świętą dziękczynną w XII rocznicę powstania naszej
parafii. Po niej rozpocznie się program artystyczny, który potrwa do godz. 2130. Nasze
świętowanie zakończymy Apelem Jasnogórskim oraz pokazem sztucznych ogni. Szczególnym
wydarzeniem tego programu będzie występ gwiazd Pikniku: Zespołu „Duo Fenix – Dwa
Fyniki” oraz duetu „Andreo & Karina.” W programie są przewidziane także interesujące
występy artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz inne atrakcje. Bliższe informacje
o programie znajdują się na okolicznościowych plakatach. W przyszłą niedzielę nie będzie zatem
Mszy św. o godz. 1600, nabożeństwa majowego oraz Mszy św. o godz. 1800. Uczestników tych
Mszy św. prosimy, by w tym dniu wybrali sobie inną godzinę Mszy. Bardzo gorąco zapraszamy
wszystkich parafian oraz gości do udziału w Pikniku, do wspólnego świętowania i zabawy.
9. „Bóg zapłać” tym wszystkim osobom i instytucjom, które ofiarowały fanty i nagrody na
loterię. Gdyby ktoś chciał jeszcze ofiarować jakieś fanty, to można je złożyć do jutra. Również panie
mogą zgłosić jeszcze chęć upieczenia ciasta na Piknik. Wszystkim tym paniom, które zadeklarowały
się do upieczenia ciasta, z „góry” dziękujemy. Prosimy mieszkańców parkujących samochody na
parkingu przed kościołem, aby w przyszłą niedzielę od godz. 1300 przestawili samochody na
inne miejsce, bowiem na parkingu przygotowany będzie plac zabaw dla dzieci.
10. Dziękujemy parafianom z bl. 15 przy ul. Moniuszki za sprzątanie świątyni i złożoną ofiarę 310
zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy
o dyżur porządkowy w świątyni parafian z bloku nr 17 przy ul. Moniuszki.
11. Na tablicy ogłoszeń znajdziemy informację o organizowanej przez Straż Honorową NSPJ
pielgrzymce do Częstochowy, w dniu 20 czerwca.
12. PZC przypomina osobom zainteresowanym pomocą żywnościową o dostarczeniu skierowań
z MOPR.
13. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla młodzieży „Droga”.

