OGŁOSZENIA PARAFIALNE
27 kwietnia 2014
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
1. Wpatrujemy się w zmartwychwstałego Chrystusa razem z Jego świadkiem
jakim jest dla nas Jan Paweł II. W dniu kanonizacji papieża z Polski chcemy
przypomnieć sobie, że był on szczególnym czcicielem Bożego Miłosierdzia.
Prośmy więc przez Jego wstawiennictwo, aby i nasze serca było otwarte na
doświadczenie mocy Boga pełnego miłosierdzia.
2. Dzisiejsza niedziela jest szczególnym dniem dla Kościoła powszechnego i dla
nas, Polaków: nasz Rodak, Jan Paweł II wraz z Janem XXIII zostaną ogłoszeni
świętymi. Zapraszam na specjalną Mszę Świętą dziękczynną za dar kanonizacji
naszego Papieża, która będzie odprawiona o godz. 15.00.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski;
- we wtorek święto Świętej Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora kościoła,
patronki Europy;
- we czwartek wspomnienie Świętego Józefa – patrona ludzi pracy; tego dnia
rozpoczyna się miesiąc maj, tradycyjnie poświęcony Matce Bożej; zapraszam
do wspólnego wyśpiewywania Jej chwały podczas nabożeństw majowych
odprawianych w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę
o godz. 17.15;
- w piątek możliwość spowiedzi pierwszopiątkowej od godz. 17.00; tego dnia
przypada Dzień Flagi; na ten dzień wydana została dyspensa od powstrzymania
się od potraw mięsnych – post nie obowiązuje;
- w sobotę uroczystość NMP Królowej Polski; Msze Święte tego dnia o godz. 9.00
i 18.15 po majowym; tego dnia również grupa dzieci przygotowująca się do
I Komunii Świętej po raz pierwszy z rodziną przystąpi do sakramentu pokuty
o godz. 10.00.
4. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 dzieci z naszej
parafii po raz pierwszy przystąpią do stołu Eucharystii. Te dzieci i ich rodziny
polecamy naszym modlitwom.
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
6. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszej świątyni. Całą
wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin.
7. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Rocznicy I Komunii Świętej
28 IV godz. 18.30, 9 V godz. 18.45.
8. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca zbiórka do puszek Caritas. Za
każdy dar serca serdeczne Bóg zapłać.
9. Przyjmowane są intencje mszalne na 2014 rok.

