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Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30. W najbliższy czwartek 14.05 Msza św. w intencji
Apostolstwa Żywego Różańca o godz. 17.00. W piątek 15.05 Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza na
Mszę św. o godz. 17.00 w intencji żywych i zmarłych członków Apostolstwa.
Kończymy dzisiaj Tydzień Modlitw o Powołania. Módlmy się wszyscy o nowe, liczne i święte
powołania kapłańskie, szczególnie do naszego Seminarium oraz do życia konsekrowanego.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o przebudzeniu Kościoła w Czechach, o posłudze
wolontariuszy w czasach pandemii oraz o posłudze zakonów kontemplacyjnych w dzisiejszych
czasach zamknięcia i izolacji.
W czwartek 14.05 ks. Maciej obchodzi święto swojego patrona. Dziękujemy Mu za jego posługę w
Parafii i polecamy opiece świętego patrona. Msza św. w intencji ks. Macieja w przyszłą niedzielę o
godz. 10.00.
Dzisiejsza niedziela tradycyjne była niedzielą podczas której Dzieci przystępowały do Pierwszej
Komunii św. Modlimy się szczególnie w intencji Dzieci oraz ich Rodzin, by ten trudny czas
przygotowania pogłębił ich wiarę i pomógł odkrywać bliską relację z Jezusem ukrytym w Eucharystii.
W uzgodnieniu z Rodzicami Komunia św. została przełożona na czas po wakacjach.
W związku z różnymi informacjami pojawiającymi się w Internecie, zamieściliśmy na naszej stronie
internetowej oficjalne stanowisko ks. kard. Saraha, Prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego, na temat
godnego przyjmowania Komunii św. zarówno do ust jak i na rękę, zachęcamy do lektury.
Chcielibyśmy jak najserdeczniej podziękować tym wszystkim, którzy w różny sposób wspierają naszą
Parafię, Bóg zapłać.
Po każdej Mszy św. śpiewamy Suplikację, a po Mszy św. o godz. 18.00 modlimy się na Różańcu w
intencji wszystkich Parafian.
Ks. Tadeusz Itrych, proboszcz Parafii św. Marka, został w piątek mianowany inspektorem, czyli
prowincjałem Salezjańskiej Inspektorii w Pile. Gratulujemy mu oraz modlimy się dla niego o światło
Ducha Świętego na pełnienie tej posługi.
Pomódlmy się za naszych zmarłych: śp. Marię Kowalską l. 94, zam. ul. Rataja 2, śp. Edwarda
Jasińskiego l. 82, zam. ul. Witosa 1 oraz śp. Leokadię Wojda l. 89, zam. ul. Zarembiny 4. Polećmy
zmarłych miłosierdziu Bożemu Dobry Jezu a nasz Panie.....

