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III Niedziela Wielkanocna 26.04.2020 r.
25 kwietnia 2020
Rozpoczynamy miesiąc maj, nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30.
W piątek 1 maja wspomnienie św. Józefa robotnika. Msze św. o godz. 7.00, 10.00, 17.00 i 18.00.
Módlmy się w intencji wszystkich ludzi pracy. W sobotę 2 maja Uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski, przeniesiona z niedzieli 3.05. Msze św. o godz. 7.00, 12.00 i o 18.00.
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. od godz. 16.00. W
sobotę, pierwsza sobota miesiąca, Msza św. Fatimska o godz. 12.00, a o godz. 11.15 Różaniec św.
Ze względu na to, że nie było możliwości skorzystania ze spowiedzi św. w ostatnim czasie, kapłani
będą do dyspozycji w konfesjonale w przyszłą sobotę 2 maja od godz. 9.00 do 10.00 i od 17.00 do
18.00. Codziennie jesteśmy również w konfesjonale 20 min. przed każdą Msza św.
W poniedziałek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30, we wtorek Nabożeństwo do
św. Mateusza, a w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Po każdej Mszy św. odprawianej w naszym kościele śpiewamy Suplikację, a po Mszy św. o godz.
18.00 modlimy się na Różańcu. Zachęcamy do wspólnoty modlitewnej.
W przyszłą niedzielę, I niedziela miesiąca, w czasie Mszy św. o godz. 10.00 odnowienie przyrzeczeń
małżeńskich, będziemy również przeżywali dzień modlitwy o powołania.
Chciałbym jak najserdeczniej podziękować tym wszystkim, którzy w tym trudnym czasie wspierają
naszą Parafię, nie tylko duchowo ale i materialnie. Wszystkim bardzo dziękujemy, Bóg zapłać.
W tym okresie walki z koronawirusem modlimy się szczególnie za Pracowników służby zdrowia,
służb sanitarnych oraz służb porządkowych, dziękując im za ich codzienną ciężką pracę dla zdrowia,
bezpieczeństwa i życia nas wszystkich, Bóg zapłać.
Pomódlmy się za naszych zmarłych: śp. Janina Dreszler l. 71, zam. ul. Golloba 14 oraz śp. Antoni
Siniecki l. 75, zam. ul. Gawędy 2. Dobry Jezu a nasz Panie.....

