Ogłoszenia parafialne
IV Niedziela Wielkanocna 08.05.2022 r.
7 maja 2022

Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30. W niedziele zapraszamy na nabożeństwo majowe
przy figurze Matki Bożej o godz. 21.00 połączone z Apelem Jasnogórskim. Przez cały tydzień
przeżywamy biały tydzień Dzieci Pierwszokomunijnych w czasie Mszy św. o godz. 18.00.
W poniedziałek obchodzimy Uroczystość św. Stanisława Bpa i M., Patrona Polski. W czwartek 12.05
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 w niedzielę 15.05 o godz. 18.00.
W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej w czasie Mszy św. o
godz. 11.30. Spotkanie dla Dzieci i dla Rodziców w czwartek 12 maja o godz. 18.45, a okazja do
spowiedzi św. w piątek o 18.30.
W przyszłą niedzielę kończy praktykę diakońską w naszej Parafii ks. Diakon Grzegorz Białek. Msza
św. imieninowa w jego intencji będzie o godz. 10.00. Dziękujemy mu za jego zaangażowanie i piękną
pracę. Ks. Diakon w sobotę 28 maja otrzyma świecenia kapłańskie w Katedrze, na które wszystkich
zaprasza. Księdza Diakona, Rodziców oraz wykładowców i kleryków naszego Seminarium polecamy
naszym modlitwom.
Jak na nowo rozpalić w sobie wiarę?, zapraszamy na kolejną katechezę w poniedziałek o godz. 18.00.
Studentów zapraszamy na spotkanie w poniedziałek o godz. 20,00. Młodzież licealną zapraszamy w
środę na spotkanie o godz. 19.00, w czwartek oaza młodzieży z klas 6-7 spotka się o godz. 18.30.
Młodzież z klas I będzie w ten weekend przeżywać kurs ewangelizacyjny. Początek o godz. 18.00 w
piątek. W przyszłą niedzielę spotkanie przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas 7 i 8 o godz. 18.00
w kościele.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: artykuły o prezentach z okazji I Komunii św., o handlu
ludźmi oraz o nowych Radach naszej Diecezji. Koszt 8,00.

Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na wyjazd do Częstochowy w sobotę 21.05. Koszt wyjazdu 100
zł. zapisy w zakrystii.
Polećmy dobremu Bogu naszych zmarłych: śp. Edward Wojewódzki l. 84, zam. ul. Zarembiny 25 oraz
śp. Henryk Warda l. 74, zam. ul. Gościnna 3. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz
Panie...

