OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VI Niedziela Wielkanocna
6.05.2018 r.

1. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 11.00 dzieci przystąpią do
I Komunii Świętej, a o godz. 15.30 i 16.00 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 16.00).
2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30, a w każdą
niedzielę maja na Apele Maryjne w ruinach kościoła św. Mikołaja o godz.
20.30.
3. We wtorek, 8 maja, obchodzimy uroczystość św. Stanisława Biskupa
i Męczennika. Jest to dzień imienin ks. kan. Stanisława Jaworeckiego.
Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 w intencji Drogiego Solenizanta.
Pamiętajmy o Nim w modlitwie i prośmy dla Niego o łaskę zdrowia,
błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi, Matki Kapłanów na każdy dzień
życia i posługi.
4. Spotkanie Kręgu Biblijnego we wtorek po Mszy św. wieczornej w sali
kolegium.
5. Zapraszamy na kolejną Katechezę Wielkanocną w środę o godz. 18.45 w sali
kolegium.
6. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. od 17.00 do 18.00.
7. W sobotę, 12 maja, podczas Mszy św. o godz. 11.00, bp Tadeusz Lityński
udzieli w naszym kościele święceń diakonatu. Już dziś zapraszamy do
udziału w święceniach i prosimy o modlitwę w intencji przyszłych
diakonów.
8. Kancelaria parafialna w sobotę, 12 maja, będzie nieczynna.
9. Spotkanie Rycerstwa Niepokalanej w najbliższą sobotę po Mszy św.
wieczornej w kaplicy kolegium.

10. Uroczystość 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
godz. 15.30. 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).
11.Spotkanie na temat wakacyjnego obozu biblijnego „ODKRYWCY 2018” dla
rodziców i dzieci w wieku 9-14 lat odbędzie się w salkach parafialnych
w niedzielę 13 maja po Mszy św. o godz. 11.00. W czasie spotkania
informacyjnego dla rodziców dzieci wezmą udział w warsztatach
dotyczących odkrywania swoich talentów. Serdecznie zapraszamy.
12.W dniach 1-3 czerwca br. odbędzie się Diecezjalna Piesza Pielgrzymka do
Rokitna w intencji powołań pod hasłem: „Słuchaj, rozeznawaj, żyj
powołaniem!”. Zapraszamy do zapoznania się z programem pielgrzymki
umieszczonym
na
stronie
naszego
Seminarium
Duchownego:
www.paradisus.pl oraz na plakacie. Zainteresowanych udziałem
w pielgrzymce prosimy o kontakt z ks. Tomaszem.
13. Stowarzyszenie Chór „Beati Cantores” zaprasza na Koncert Pieśni
Maryjnych pt. „Królowej Anielskiej Śpiewajmy”, który odbędzie się
w kościele NMP Królowej Polski w niedzielę, 13 maja, o godz. 19.15.
14.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
15.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.
16.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, doświadczenia
miłości Boga, radości płynącej z wiary i z przyjacielskiej więzi z Bogiem
oraz opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.
17.W tym tygodniu odeszła do wieczności śp. Emilia Gierman, lat 92,
z ul. Śniadeckich. Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie…

