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Rozpoczęliśmy miesiąc maj, nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30. W niedziele zapraszamy
na nabożeństwo majowe przy figurze Matki Bożej o godz. 20.30 zakończone Apelem Jasnogórskim.
Przez cały tydzień przeżywamy biały tydzień Dzieci Pierwszokomunijnych w czasie Mszy św. o godz.
18.00.
W czwartek 13.05 zapraszamy na Mszę św. w intencji żywych i zmarłych członków Apostolstwa
Żywego Różańca o godz. 17.00 i na spotkanie w salce. ADŚ zaprasza na Mszę św. w intencji żywych i
zmarłych członków Apostolstwa i na spotkanie na plebanii w sobotę 15.05 o godz. 18.00. W piątek
rozpoczynamy Nowennę do Ducha Świętego.
W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej w czasie Mszy św. o
godz. 11.30. Spotkanie dla dzieci i dla rodziców w piątek o godz. 19.00, a o godz. 19.30 okazja do
spowiedzi św. dla dzieci i rodziców.
W czwartek 13.05 będziemy gościć w naszej Parafii Księdza Prymasa Abpa Wojciecha Polaka, który
przybędzie do nas wraz z 19 kapłanami, którzy będą obchodzić swoją rocznicę święceń kapłańskich.
Uroczysta Msza św. dziękczynna za 32 lata posługi kapłańskiej rozpocznie się o godz. 12.00.
W środę 12.05 zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych na spotkanie w salce o godz. 18.00, a
o godz. 20.00 zapraszamy na spotkanie Strefy Dialogu młodzież akademicką i pracującą. Młodzież z
klas VII i VIII przygotowującą się do bierzmowania zapraszamy w piątek na Mszę św. i na spotkanie
o godz. 18.00.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: rozważania o globalizacji obojętności Papieża
Franciszka, o chrześcijańskiej medytacji oraz o potrzebie uczenia się słuchania młodzieży.
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. Janusz Dereziński l. 87, zam. ul. Porazińskiej 4; śp. Roman
Kujawa l. 69, zam. ul. Witosa 5; śp. Ryszard Lenarczyk l. 77, zam. ul. Wróblewskiego oraz śp.
Bogumił Hetzig l. 74, zam. ul. Rataja 2. Polećmy ich Bożemu miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz
Panie.....

