Ogłoszenia parafialne
V Niedziela Wielkanocna
1 maja 2021
Rozpoczęliśmy maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Każdego dnia o
godz. 17.30 zapraszamy na nabożeństwo majowe.
Jutro, 3 maja, uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki
naszego narodu. Przez lata ta uroczystość jednoczyła nas wokół sanktuarium jasnogórskiego, o
którym św. Jan Paweł II powiedział, że tam bije serce naszego narodu. Maryja króluje nam od
wieków i nigdy nie zawiodła pokładanej w Niej nadziei.Msze św. odprawimy w porządku
niedzielnym. Eucharystia o godz. 18.00 będzie celebrowana w intencji maturzystów z
modlitwą - o dobre wyniki egzaminu dojrzałości i właściwy wybór dalszej życiowej
drogi.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Pomodlimy się o powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne. W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi i Komunii
Świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Po Mszy Świętej wieczornej
adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z uwielbieniem przygotowanym przez
naszych muzyków. Podczas adoracji, która potrwa do godz. 20.00, będzie okazja do
spowiedzi.
Pragniemy wznowić całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu zabytkowej kaplicy.
Kaplica jest zabezpieczona w monitoring i alarm, ale potrzebna jest jeszcze deklaracja
osób, które w danym dniu i godzinie będą przebywały w kaplicy, aby Jezus
Eucharystyczny nie był sam. Zachęcamy do choćby jednej godziny w tygodniu. Deklaracje
przyjmujemy w zakrystii.
Pamiętajmy o lekturze prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła dostępne są
tygodniki: „Niedziela” i „Gość Niedzielny” oraz nowy numer parafialnego biuletynu
„Barka”.
Intencje mszalne zamawiać można w Biurze Parafialnym lub w zakrystii po Mszy św.
Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary przekazane na potrzeby parafii. Dziś zbiórka
do puszek na ogrzewania naszego kościoła. Za tydzień przypada druga niedziela miesiąca –
taca przeznaczona będzie na cele inwestycjno – remonotowe. Niech dobry Bóg wynagradza
wszystkim swoim błogosławieństwem za okazaną dobroć i życzliwość.
Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki
Najświętszej na każdy dzień. Życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli!

