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Nabożeństwo majowe codziennie o godz. 17.30. W niedziele zapraszamy również na nabożeństwo
majowe przy figurze Matki Bożej o godz. 20.30. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania z klas
VII i VIII oraz wszystkich parafian zapraszamy na czuwanie modlitewne „Szukałem Was…”
poświęcone św. Janowi Pawłowi II dzisiaj (w niedzielę) po Mszy św. o godz. 18.00.
W sobotę 22.05 zapraszamy na czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego po Mszy św. o godz.
18.00. Zakończy się ono Mszą św. o godz. 21.00. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego w środę 19.05
w czasie Mszy św. o godz. 18.00. Młodzież akademicką i pracującą zapraszamy na kolejne spotkanie
Strefy Dialogu w środę o godz. 20.00 online. Link do spotkania będzie umieszczony na stronie
internetowej Parafii.
W środę przybędą do nas parafianie Parafii św. Jana Ap. i Ew. wraz z ks. Proboszczem, by oddać się
świętemu Józefowi w czasie Mszy św. o godz. 18.00. Parafia św. Łukasza zaprasza na uroczystości ku
czci św. Rity w sobotę 22.05 od 10.45. O godz. 12.00 Msza św. odpustowa.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o potrzebie nowej formy przygotowania do
małżeństwa, o tym czym dla współczesnego człowieka jest niebo oraz relacja z jubileuszu parafii
Matki Bożej w Górce Klasztornej.
W zeszłą niedzielę zebraliśmy 10,200 zł. na cele budowlane. Udało się prawie w całości pokryć
dotychczasowe koszty. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom, szczególnie Anice i
Przemysławowi Lewandowskim, Mirosławie i Jackowi Drażniukom, Janowi Rybarczykowi, I
Wspólnocie Neokatechumenalnej z Parafii Opatrzności Bożej, Dzieciom Pierwszokomunijnym z
naszej Parafii, oraz pozostałym ofiarodawcom za złożone ofiary, Bóg zapłać. Pozostało nam jeszcze
położenie marmuru na schodach pod tabernakulum, przewidziany koszt to ok. 50 tyś. zł.
Dzieci Pierwszokomunijne przekazały na pomoc dzieciom na misjach 1962 zł. z okazji swojej
Pierwszej Komunii św. Wszystkim dzieciom z serca dziękujemy, Bóg zapłać.
Pomódlmy się za naszych zmarłych: śp. Teresa Kwiecińska-Koralewska l. 86, zam. ul. Zarembiny 4;
śp. Leszek Korotkiewicz l. 75, zam. ul. Szczęśliwa 4; śp. Zbigniew Pomianowski l. 69, zam. ul.
Kwiatkowskiego 6; śp. Stanisław Januszewski l. 75, zam. ul. Szancera 2 oraz śp. Marian Gabała l. 63,
zam. ul. Rataja 6. Polećmy ich Bożemu miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz Panie.....

