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sobota, 30.04.2022

Ogłoszenia duszpasterskie - 01.05.2022
1. Dziś III Niedziela Wielkanocna i zarazem Niedziela Biblijna, rozpoczynająca obchód Tygodnia Biblijnego. W naszym kościele po
sumie będzie możliwość wsłuchania się w tekst Ewangelii wg św. Łukasza, który do wieczornej Mszy św. będziemy odtwarzać
przez nagłośnienie. Zachęcamy do nawiedzenia świątyni i osobistego wsłuchania się w Boże Słowo.
2. Rozpoczynamy miesiąc maj. Nabożeństwo majowe, na prośbę parafian, będziemy sprawować 20 minut przed wieczorną Mszą św.
w dni powszednie i niedziele.
3. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę dla misjonarzy z Afryki. Bóg zapłać.
4. We wtorek Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. wg porządku niedzielnego. Msza św. w intencji Ojczyzny złożona przez
Władze Miasta i Gminy o godz. 11.30. W czasie tej Eucharystii będziemy modlić się również w intencji strażaków, których dzień
patronalny przypada nazajutrz.
5. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek po porannej Mszy św. wystawienie
Najświętszego Sakramentu i całodzienna adoracja w intencji powołań do służby Bożej w Kościele. Pod chórem została wyłożona
lista osób, które podejmą czuwanie przy Chrystusie Panu. W piątek, po porannej Mszy św. nabożeństwo do Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Od godz. 9.30 odwiedziny chorych. Okazja do spowiedzi św. od godz. 17.00. Biuro parafialne będzie nieczynne.
Możliwość przyjęcia komunii św. o godz. 17.30. W sobotę o godz. 9.15 medytacja, o 9.30 różaniec i następnie Msza św. Pierwsza
sobota miesiąca to również dzień przygotowania na Nawiedzenie Matki Bożej w jasnogórskiej kopii w naszej parafii.
6. Wraz z Bractwem Matki Bożej Łaskawej zapraszamy na Mszę św. i nabożeństwo w sobotę 7 maja o godz. 7.30 w intencji
małżeństw, które pragną potomstwa o dar macierzyństwa i ojcostwa dla nich oraz w intencji matek, które oczekują na rozwiązanie,
o szczęśliwy poród i zdrowie dla nich i ich dziecka.
7. W przyszłą niedzielę dzieci klas trzecich przystąpią w naszej parafii podczas Mszy św. o godz. 11.30 do I Komunii św. Miejsca w
świątyni prosimy udostępnić najbliższej rodzinie. Spowiedź św. dla dzieci i ich bliskich w sobotę od godz. 11.00. Ostatnia próba w
piątek 6 maja o godz. 16.00.
8. Dnia 14 maja, tj. w sobotę chcemy pojechać w pielgrzymce do Częstochowy, aby prosić Boga przez przyczynę Matki Najświętszej o
nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Będzie to pierwsza okazja, by po czasie pandemii stanąć przed obliczem
Jasnogórskiej Matki i Królowej. Wyjazd ok. 2.00 (w nocy) w sobotę, o godz. 8.15 – Msza św. Powrót w godzinach wieczornych.
Koszt wraz z ubezpieczeniem ok. 100 zł. Karty zgłoszeniowe wyłożono pod chórem.
Wszystkim Parafianom, Sympatykom i Gościom pobiedziskiej Fary życzymy błogosławionego tygodnia.
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