
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
TRZECIA  NIEDZIELA WIELKANOCY „A”

30 kwietnia 2017 r.

1. Nieszpory dziś o godz. 1815.

2. Szóste Forum Krajowe Wieczystej Adoracji  Najświętszego  Sakramentu w Para-

fiach kończy się dziś w Głuszycy – parafii  na terenie diecezji świdnickiej.  Od piątku

uczestniczy w nim delegacja naszych parafian.

3. Uroczystość  Najświętszej  Maryi  Panny  Królowej  Polski przypada  w  środę

3 maja. Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym.

4. Pierwszy piątek miesiąca  przypada w tym tygodniu.  Spowiadamy podczas wszyst-

kich Mszy św. i po południu od godz. 1700.

5. Nabożeństwa majowe  w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. o godz. 1800, w

niedzielę i święta o godz. 1815.

6. „ 30 minut dla Jezusa”  to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując

deklarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach mo-

dlitwy adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będącej wyrazem

wdzięczności i dziękczynienia a Jubileusz 30.lecia wieczystej, całodobowej adoracji Najświętszego

Sakramentu  w naszej  świątyni.  Podpisane deklaracje  można przynosić  do zakrystii,

bądź pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

7. Tygodnik katolicki  „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli”  rozprowa-

dzają dziś ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na

druk kolorowej wkładki i fundusz ministrancki.

8. „ Dzień otwarty w klasztorze”  organizują Siostry Służebniczki z ul. Dobrogniewa w

przyszłą Niedzielę Dobrego Pasterza , 7 maja br. w godzinach 1100 – 1700. W tym czasie

można będzie nawiedzić kaplicę Sióstr, obejrzeć wystawę o Założycielu bł. Edmundzie

Bojanowskim, zobaczyć refektarz i pokój zakonny, oraz obejrzeć film  „ Jak z dziewczy-

ny stać się zakonnicą”. Dla czytelników książek osoby ze Stowarzyszenia bł. Edmunda

przygotowały stoisko z ciekawymi publikacjami.  W imieniu Sióstr zapraszamy chęt-

nych do udziału w tej ciekawej inicjatywie.

9. Jubileusz 100 – lecia objawień Matki Bożej w Fatimie jest okazją do reaktywacji

w naszej parafii nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Poczynając od maja, w

każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 1900 będziemy czuwać z Maryją do

Apelu Jasnogórskiego o godz. 2100. Do uczestnictwa i współtworzenie nabożeństwa za-

praszamy członków wspólnot, grup modlitewnych i wszystkich parafian. W związku z

nabożeństwem pierwszych sobót nie będzie wtedy wspólnej porannej modlitwy różań-

cowej.



10.Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego w

Warszawie.

11.Nowy numer Koła św. Józefa można nabyć dziś przed kościołem.

12.W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele  śp. Jerzego Karczewskiego,

Wiesławę  Gołębiewską,  Arkadiusza  Lewandowskiego.  Pamiętajmy  o  nich  w  na-

szych modlitwach. Wieczny odpoczynek..........


