Ogłoszenia parafialne
V Niedziela Wielkanocna 02.05.2021 r.
1 maja 2021

Rozpoczęliśmy miesiąc maj, nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30. W niedziele zapraszamy
szczególnie młodzież na nabożeństwo majowe przy figurze Matki Bożej o godz. 20.30 zakończone
Apelem Jasnogórskim.
W poniedziałek 3.05 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Msze św. według
porządku niedzielnego. W przyszłą sobotę o godz. 10.00 i niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 9.30 i
o 11.30 będziemy przeżywali uroczystość Pierwszej Komunii św. 102 dzieci z naszej Parafii. Dzieci
wraz z rodzicami polecamy naszym modlitwom.
W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca, modlimy się w intencji powołań. W pierwszy piątek
miesiąca okazja do spowiedzi św. dla uczniów klas IV i V od godz. 16.00, dla uczniów klas VI do VIII
od godz. 16.30, a od 17.30 dla licealistów i dla dorosłych. W przyszłą sobotę 8.05 będziemy
przeżywać Uroczystość św. Stanisława Bpa i M., głównego Patrona Polski.
W środę 05.05 będziemy modlić się w intencji powołań. Od godz. 15.00 do 16.50 wystawienie
Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00 koronka do Bożego miłosierdzia, o godz. 16.00 różaniec
św. W czasie nabożeństwa majowego i Mszy św. o godz. 18.00 będziemy gościć kleryków naszego
Seminarium. Po Mszy św. zapraszamy szczególnie młodzież z klas VII, VIII oraz młodzież licealną na
spotkanie z klerykami.
We wtorek rozpoczynamy czas matur, módlmy się za maturzystów o światło Ducha Świętego, oraz o
pomyślne zdanie egzaminów i o dobry wybór drogi życiowej. Msza św. w intencji maturzystów w
poniedziałek o godz. 10.oo w naszym kościele. W przyszłą niedzielę II niedziela miesiąca, składka

będzie przeznaczona na cele budowlane.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o tragedii migrantów, o zagrożeniu wolności
religijnej oraz o przygotowaniach do beatyfikacji St. Kard. Wyszyńskiego.
Zachęcamy do głosowania na Centrum Kultury Fordon w ramach programu rozwoju Fordonu.
Szczegółowe informacje w gablotce i w wyjściu z kościoła.
Pomódlmy się za naszych zmarłych: śp. Marian Rakoczy l. 80, zam. ul. Skarżyńskiego 9; śp. Roman
Heidak, l. 79, zam. ul. Przybory 6; śp. Sławomir Majewski, l. 49, zam. ul. Przyjaciół 1; śp. Genowefa
Wiśniewska l. 83, zam. ul. GOPR 9; śp. Zenobia Bernardowicz l. 88, zam. ul. Sielska; śp. Elżbieta
Ziółkowska l. 69, zam. ul. Zarembiny 15; śp. Irena Wieczorkowska l. 79, zam. ul. Zarembiny 4 oraz
śp. Bronisław Teodorski l. 77, zam. ul. Szczęśliwa 3. Polećmy ich Bożemu miłosierdziu, Dobry Jezu a
nasz Panie.....

