Ogłoszenia parafialne
Niedziela Miłosierdzia Bożego 28.04.2019 r.
26 kwietnia 2019
Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Rozpoczynamy 74 Tydzień Miłosierdzia pod
hasłem Mocni w Duchu Świętym. Dziękujemy Opatrzności Bożej nie tylko za kult Bożego
miłosierdzia, ale również za relikwie I st. św. Jana Pawła II i św. Faustyny, które znajdują się przy
ołtarzu Serca Pana Jezusa.
Ze względu na Oktawę Zmartwychwstania Pańskiego Uroczystość św. Wojciecha została
przeniesiona na wtorek. Po mszach św. będzie okazja do oddania czci relikwiom św. Wojciecha.
Rozpoczynamy miesiąc maj, nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30.
W środę 01.05 wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika. Msze św. o godz. 7.00, 10.00, 17.00 i 18.00.
W piątek 3.05 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze św. według porządku
niedzielnego.
Zebranie dla Rodziców i dzieci przed Pierwszą Komunią św. w przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz.
11.30. Również w przyszłą niedzielę zapraszamy maturzystów na Mszę św. o godz. 10.00. Będziemy
modlić się o światło Ducha Świętego na czas matur.
We wszystkie niedziele wielkanocne zapraszamy na spotkania ewangelizacyjne na Placu przed
kościołem o godz. 15.30. Ks. Paweł organizuje wyjazd młodzieży na Lednicę w sobotę 1.06. Zapisy u
ks. Pawła, koszt 40 zł.
W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca, modlimy się o powołania. Po nabożeństwie majowym
w salce spotkanie Stowarzyszenia Wspierania Powołań. W pierwszy piątek miesiąca okazja do
spowiedzi św. dla uczniów klas IV i V od godz. 16.00, dla uczniów klas VI-VIII i gimnazjum od godz.
16.30, a od 17.30 dla licealistów i dla dorosłych. W sobotę Msza św. Fatimska o godz. 12.00, o 11.15
różaniec. Ksiądz Wojciech i ks. Paweł udają się z Komunią św. do chorych.
W przyszłą niedzielę odnowienie przyrzeczeń małżeńskich par, które ślubowały w maju, w czasie
Mszy św. o godz. 8.30.
Cieszymy się, że postępują prace przy naszym prezbiterium. Koszt całościowy prac z ołtarzem i
ambonką to 364 tyś. zł. Do tej pory zapłaciliśmy 159 tyś. zł. Pozostało nam jeszcze do zapłaty 205
tyś. zł. Wszystkim wspierającym budowę prezbiterium serdecznie dziękujemy, Bóg zapłać.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o duchowym dialogu o miłosierdziu, o roli ojca w
rodzinie oraz o roli hospicjów perinatalnych.
Odnowa w Duchu Świętym udaje się 18 maja na całodniowe czuwanie do Częstochowy. Wyjazd o
godz. 3.00. Koszt 80 zł, zapisy w zakrystii.
W parafii św. Łukasza Ewangelisty przeprowadzona będzie Kropelka Życia w niedzielę 5 maja od
godz. 8.30 do 13.30. Podstawiony będzie specjalny autobus do poboru krwi. Krew mogą oddawać
osoby od 18 do 65 lat, należy posiadać dowód osobisty.
Polećmy dobremu Bogu naszych zmarłych: śp. Elżbieta Dziaszyk l. 76, zam. ul. Zarembiny 5 oraz śp.

Iwona Świątkowska l. 62, zam. ul Zarembiny 25. Polećmy je Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz
Panie...

