Ogłoszenia parafialne
IV Niedziela Wielkanocna
2 maja 2020
W dniu dzisiejszym przeżywamy Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna
Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Pamiętajmy o tej ważnej
intencji także w naszych osobistych modlitwach.
Dzisiaj wspominamy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791
r.Pamiętając o tym doniosłym wydarzeniu z naszej historii, polecajmy Maryi – Królowej
naszą Ojczyznę, wszystkich rządzących i tworzących prawo, aby zawsze mieli na uwadze
sprawiedliwość społeczną i dobro wszystkich Polaków.
W piątek przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski. Będziemy prosić Świętego Stanisława o wstawiennictwo,
aby nigdy nie zabrakło gorliwych i świętych głosicieli Ewangelii. Zapraszamy w tym dniu
na Eucharystię o godz. 9.00 i 18.00. Z racji uroczystości nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Codziennie celebrujemy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej o godz.
17.30. Zachęcamy do udziału w tym modlitewnym uwielbieniu Maryi. W tak wielu
sprawach osobistych, rodzinnych i narodowych możemy i powinniśmy prosić o Jej
wstawiennictwo.
16 maja w liturgiczne wspomnienie św. Andrzeja Boboli przeżywać będziemy
odpust parafialny. Duchowym przygotowaniem do tej uroczystości będzie
dziewięciodniowa nowenna do naszego patrona, którą rozpoczniemy w najbliższy
czwartek 7 maja po porannej Mszy św. Modlić się będziemy w intencji naszej ojczyzny i o
ustanie epidemii.
Zachęcamy do nawiedzania naszej zabytkowej kaplicy, która otwarta jest w ciągu
dnia w godzinach 10.00 – 17.00.
Intencje mszalne zamawiać można w zakrystii po każdej Mszy św.
W kruchcie kościoła do nabycia prasa katolicka: „Niedziela” oraz „Gość
Niedzielny”, a na parafialnej stronie internetowej dostępny jest nowy numer
„Barki” w wersji elektronicznej.
Dziękujemy Parafianom i osobom zaprzyjaźnionym za wsparcie materialne
naszego kościoła. Za każdą złożoną ofiarę składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Solenizantów oraz jubilatów zawierzamy opiece Chrystusa Dobrego Pasterza.
W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka: śp. Agnieszka Brandt l.
96 z ul. Haffnera. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

