IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 07.05.2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela – Dobrego Pasterza rozpoczyna Tydzień Modlitw o powołania do kapłaństwa
i życia konsekrowanego. Prośmy zatem Jezusa szczególnie w tych dniach o święte i liczne powołania
kapłańskie i zakonne. Dziękujemy naszym dzisiejszym Gościom – Ks. Marcinowi – studentowi KUL
i obecnym z nim klerykom za posługę w naszej wspólnocie i uwrażliwienie nas na tematykę powołań do
służby w Kościele. Dziś o godz. 1655 maryjna prelekcja, po niej modlitwa różańcowa, litania
i zmiana tajemnic różańcowych. Od 1500 do 1600 porady prawne.
2. Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 1730, a po nich Msza św. wieczorna. Zapraszamy dzieci,
młodzież i dorosłych do udziału w tych pięknych maryjnych nabożeństwach.
3. Jutro – 08.05. – uroczystość św. Stanisława, bpa i m. – głównego Patrona Polski i naszej diecezji.
O godz. 1600 próba dla I grupy komunijnej. Msza św. wieczorna w intencji zmarłych polecanych
w wypominkach. Po Mszy św. wieczornej spotkanie dla wszystkich ministrantów i lektorów.
4. We wtorek o godz. 1600 próba dla II grupy komunijnej. O godz. 1730 nabożeństwo majowe
połączone z comiesięczną modlitwą do św. Michała Archanioła.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem majowym o godz. 1730.
O godz. 1600 próba dla I grupy komunijnej, a o godz. 1900 dla II grupy komunijnej.
6. W czwartek o godz. 1530 próba generalna dla II grupy komunijnej, o 1630 próba dla grupy I, zaś
o 1915 próba generalna dla dzieci ze Szkoły Społecznej. O godz. 1730 nabożeństwo majowe. Po Mszy
św. ucałowanie relikwii św. Marii de Mattias. W tym dniu gościć będziemy siostrę Krystynę Kusak
odpowiedzialną za SKC, dlatego po Mszy św. odbędzie się spotkanie dla tej wspólnoty.
7. W piątek przypada XIV rocznica erygowania naszej parafii. Nasze parafialne dziękczynienie za jej
dar wyrazimy podczas Pikniku Rodzinnego zaplanowanego na niedzielę 21 maja. W piątek na godz.
900 prosimy rodziców dzieci klas III 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.
8. W sobotę przypada 100 Rocznica Objawień Matki Bożej w Fatimie. O godz. 1100 w sanktuarium
w Sulisławicach rozpoczną się diecezjalne obchody 100 – lecia Objawień Fatimskich. Z naszego
dekanatu organizowany jest wyjazd autokarowy. Chętni do uczestnictwa w tej uroczystości proszeni są
o zapisanie się na listę w zakrystii. Wyjazd o godz. 1030 z dworca PKS.
W sobotę na Mszy św. o godz. 1200 uroczystość I Komunii Św. dzieci ze Szkoły Społecznej oraz
OREW. Do Komunii św. przystąpi 37 dzieci. O godz. 1530 nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dla
dzieci klas III ze Szkoły nr 3, ich rodziców i rodzin. 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 w tym jubileuszowym roku do licznego uczestnictwa w nabożeństwach fatimskich.
9. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 1030 oraz 1200 uroczystość I Komunii Św. dzieci z klas
III. Do Komunii św. przystąpi 82 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 planowane inwestycje parafialne.
10. W związku z organizowanym Piknikiem Rodzinnym zwracamy się z serdeczną prośbą o ofiarowanie

fantów na loterię oraz o upieczenie ciasta na naszą uroczystość. Wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób wspierają i pragną wesprzeć to nasze parafialne wydarzenie już z „góry” dziękujemy i prosimy o
dalszą pomoc i zaangażowanie. Ostatnie spotkanie organizacyjne odbędzie się w poniedziałek 15 maja.
11. Rycerze Kolumba zapraszają dzieci, młodzież i całe rodziny do udziału w VI Festiwalu Piosenki
i Pieśni Maryjnej im. Ks. Michała Józefczyka, który odbędzie się 18 czerwca br. Zapisy do 10 czerwca.
12. Na tablicy ogłoszeń znajduje się wiele ogłoszeń, m. in. o wakacjach dla młodzieży oraz o naborze do
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z nimi.
13. „Bóg zapłać” tym osobom, które w ubiegłym tygodniu sprzątały świątynię, ponieważ z wyznaczonych
mieszkań nikt się nie zgłosił. W ten i najbliższy poniedziałek prosimy o dyżur w świątyni parafian z bl. nr 12
przy ul. Kochanowskiego.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

