V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 14.05.2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj w naszej wspólnocie przeżywamy uroczystość I Komunii św. dzieci z klasy III. Do
I Komunii św. przystępuje 82 dzieci w dwóch grupach. Polecamy ich w naszych modlitwach, aby
w całym swoim życiu korzystały z daru Eucharystii i pozostały wierne Chrystusowi. 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. Dziś
nabożeństwo majowe o godz. 1730.
2. Przeżywając miesiąc maj zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w nabożeństwach majowych,
które odprawiane są w dni powszednie o godz. 1730.
3. Jutro - wsp. św. Zofii, naszą wdzięczną modlitwą ogarnijmy naszą zakrystiankę p. Zosię z racji
jej imienin oraz wszystkie solenizantki. Jutro o godz. 1900 odbędzie się ostatnie spotkanie
organizacyjne przed niedzielnym Piknikiem. Zapraszamy osoby zaangażowane w organizację Pikniku
oraz tych, którzy pragną pomóc. Na cotygodniową zbiórkę po Mszy św. wieczornej prosimy LSO.
4. We wtorek – 16.05. – święto św. Andrzeja Boboli, k. m. - Patrona Polski.
5. W środę - 17 dnia miesiąca przeżywać będziemy comiesięczne nabożeństwo do Dzieciątka
Jezus. O godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu, o godz. 1715 Godzinki, po nich
nabożeństwo majowe, o godz. 1800 Msza św. w intencjach powierzonych Dzieciątku Jezus, po niej
modlitwa do Dzieciątka oraz błogosławieństwo.
6. W piątek i sobotę będą trwały przygotowania do Pikniku Rodzinnego. Dlatego bardzo prosimy
chętne i zatroskane osoby o przybycie na godz. 900 i włączenie się w konieczne prace.
7. W przyszłą niedzielę odbędzie się IX 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 XIV rocznicę powstania naszej parafii. Po niej
rozpocznie się program artystyczny, który potrwa do godz. 2100. Nasze świętowanie zakończymy
Apelem Jasnogórskim oraz pokazem sztucznych ogni. Szczególnym wydarzeniem tego programu
będzie występ gwiazdy Pikniku: zespołu „Zbóje” z Zakopanego. W programie oczywiście 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 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. W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz budowy przeciwpożarowej
klatki schodowej w budynku Koła PSONI przy al. Niepodległości 2.
8. „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.
9. Dziękujemy serdecznie rodzicom dzieci komunijnych za sprzątanie i przygotowanie świątyni
oraz jej obejścia do dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy za piękny wystrój kościoła oraz za dar
ołtarza, jakim jest pralka automatyczna do prania szat i bielizny liturgicznej. Dziękujemy
również naszej służbie kościelnej oraz tym parafianom, którzy ofiarnie włączyli się w przygotowanie
dzisiejszej uroczystości I komunijnej. „Bóg zapłać” za ofiary złożone dzisiaj na potrzeby parafii.
10. Dziękujemy dwom Paniom z bl. nr 12 przy ul. Kochanowskiego za sprzątanie w poniedziałek
świątyni i prosimy parafian z tego bloku do sprzątania świątyni w tym tygodniu - w poniedziałek oraz
sobotę.
11. Zachęcamy do udziału w organizowanej przez Straż Honorową NSPJ pielgrzymce do
Częstochowy, w dniu 17 czerwca. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
12. Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży naszej diecezji zachęca dzieci i młodzież do udziału
w wakacyjnych turnusach organizowanych pod hasłem: „Wakacje z wartościami 2017”. Szczegóły na
plakacie na tablicy ogłoszeń.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma „Nasza Droga”.

