OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V Niedziela Wielkanocna
29.04.2018 r.

1. Apostolat Maryjny zaprasza w poniedziałek, 30 kwietnia, na wspólny
różaniec o godz. 17.30, na Mszę św. o godz. 18.00 i na spotkanie formacyjne.
2. We wtorek, 1 maja, wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, patrona ludzi
pracy.
3. Zapraszamy od wtorku na nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30.
Zapraszamy również 3 maja oraz w każdą niedzielę maja na Godzinki
ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny o godz. 7.30,
a także na Apele Maryjne o godz. 20.30 w ruinach kościoła św. Mikołaja.
4. W czwartek, 3 maja, uroczystość NMP Królowej Polski i Święto Konstytucji
Trzeciego Maja oraz dzień modlitw za Ojczyznę i rodaków przebywających
na emigracji. Tego dnia nie będzie Mszy św. o godz. 16.00, pozostałe Msze
św. według porządku niedzielnego.
5. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W czwartek podczas nabożeństwa majowego będziemy modlić się w intencji
nowych powołań do kapłaństwa.
6. W piątek – ze względu na próbę dzieci przed I Komunią św. – nie będzie
adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00. Okazja do spowiedzi św.
podczas nabożeństwa majowego o godz. 17.30.
7. Informujemy, że biskup diecezjalny udzielił dyspensy od obowiązku
zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 4 maja
2018 r.
8. Ks. Proboszcz uda się z wizytą duszpasterską do chorych w piątek, 5 maja,
a księża wikariusze według ustaleń z chorymi.
9. Zmiana tajemnic różańcowych w sobotę, 5 maja. O godz. 11.00 wspólny
różaniec, a o 11.30 Msza św. (zmiana godziny ze względu na spowiedź
dzieci przed I Komunią Świętą).

10.W przyszłą niedzielę, 6 maja, w naszej parafii podczas Mszy św. o godz.
9.00 i 11.00 dzieci przystąpią do I Komunii Świętej, a o godz. 15.30 i 16.30
będą modlić się podczas nabożeństwa majowego. Ze względu na I Komunię
bardzo prosimy o uczestnictwo we Mszy św. w godzinach innych niż 9.00
i 11.00. Zapraszamy na godz. 6.30, 8.00, 12.30 i 18.00 (nie będzie Mszy
św. o godz. 16.00).
11.Prosimy rodziców dzieci z grupy I, które w tym roku przystąpią do
I Komunii Świętej, o przyjście do kościoła w piątek, 4 maja, po Mszy św.
wieczornej i pomoc w sprzątaniu świątyni na niedzielną uroczystość.
12.W sobotę, 5 maja, odbędzie się spowiedź dzieci przed I Komunią Świętą.
O godz. 9.00 rozpocznie się spowiedź dla dzieci, które do I Komunii
przystąpią o godz. 9.00, a o godz. 10.00 dla dzieci, które przystąpią do niej
o godz. 11.00.
13.Nocna Pielgrzymka do Grodowca wyruszy sprzed kościoła NMP Królowej
Polski o północy z poniedziałku na wtorek. Msza św. w Grodowcu o godz.
6.00. Istnieje możliwość powrotu autobusem.
14.Diecezjalna Pielgrzymka Służby Liturgicznej do Paradyża odbędzie się
w sobotę, 5 maja. Zapraszamy ministrantów i lektorów wraz z rodzicami do
wspólnego wyjazdu.
15. W sobotę, 12 maja, o godz. 11.00, w naszym kościele bp Tadeusz Lityński
udzieli święceń diakonatu. Już dziś zapraszamy do udziału w święceniach
i prosimy o modlitwę w intencji przyszłych diakonów.
16. Uroczystość I Rocznicy I Komunii Świętej odbędzie się w niedzielę,
13 maja, o godz. 11.00. Zbiórka dzieci o godz. 10.30. Prosimy, aby dzieci
przyszły w albach. Próba generalna przed uroczystością odbędzie się
w środę, 9 maja. Spowiedź dla dzieci i rodziców w środę po próbie oraz
w piątek, 11 maja, o godz. 17.00. W czwartek, 10 maja, odbędzie się próba
dzieci, które pełnią funkcje liturgiczne podczas uroczystości (czytania,
modlitwa powszechna, niesienie darów).
17.Msza św. w intencji osób niepełnosprawnych i ich rodzin z okazji Dnia
Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w przyszłą niedzielę
o godz. 16.00 w parafii pw. Wniebowzięcia NMP.
18.Parafia pw. Miłosierdzia Bożego organizuje wyjazd na majówkę do
Warszawy w sobotę, 5 maja. Szczegółowe informacje i zapisy w parafii
pw. Miłosierdzia Bożego.
19.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.

20.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
21.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy radości płynącej z wiary,
trwania przy Bogu całym sercem i doświadczenia Jego troski i dobroci,
a także opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.
22.W tym tygodniu odszedł do wieczności śp. Mieczysław Giera, lat. 75,
z ul. Rudnowskiej. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie…

