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4 NIEDZIELA WIELKANOCY – 29 kwietnia 2012 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. We wtorek 1 maja rozpoczynamy nabożeństwa majowe. Pierwsze nabożeństwo
połączone będzie z procesją eucharystyczną. Serdecznie zapraszamy do udziału w tych
maryjnych nabożeństwach zarówno tutaj w kościele, jak i do pielęgnowania pięknej
tradycji śpiewania „majówek” przy przydrożnych kaplicach. W naszym kościele
nabożeństwa będą o godz. 17.30, a przy kaplicach (na początku i na końcu ul. Willowej)
o godz. 19.00. Z pewnością każdy będzie mógł zdążyć po pracy. Zachęcamy do
uczestnictwa w nabożeństwach zwłaszcza dzieci, które – jak co roku – będą mogły
zbierać sobie specjalne wyklejanki, a za gorliwość przez cały miesiąc zdobyć nagrody.
2. Także we wtorek 1 maja przypada 1 rocznica beatyfikacji Jana Pawła II. Z tej racji
zapraszamy na wieczorną mszę św. dziękczynną za beatyfikację, a po mszy św. na
nabożeństwo do bł. Jana Pawła II z prośbami i ucałowaniem relikwii. Przypominamy, że
prośby do bł. Jana Pawła II można składać w kościele lub przez Internet.
3. W czwartek 3 maja będziemy obchodzić Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski.
Porządek mszy św. jak w każdą niedzielę.
4. W tym tygodniu przypadają także dni odnowy religijnej: I Czwartek, Piątek i Sobota
miesiąca – oraz wszystkie nabożeństwa z nimi związane. W Piątek odwiedziny chorych
od godz. 9.00. Spowiedź pierwszopiątkowa dla dzieci od. godz. 16.30 oraz dodatkowa
msza św. dla dzieci o godz. 17.00.
5. Dziś rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania kapłańskie i zakonne. W tych
intencjach będziemy odmawiać cały tydzień różaniec po wieczornej mszy św.,
a w najbliższą niedzielę ofiarujemy w tej intencji adorację Najświętszego Sakramentu.
6. Za tydzień msza św. o godz. 9.00 będzie w intencji Wspólnoty Żywego Różańca
i zmiana tajemnic różańcowych. Róża dziecięca będzie miała zmianę tajemnic po swojej
mszy św. o godz. 13.00.
7. Informujemy, że I Komunia w naszym kościele będzie miała miejsce w niedziele 13
maja o godz. 11.00, zaś Bierzmowanie odbędzie się w ostatnią niedzielę 27 maja na
mszy św. wieczornej.
8. W przyszłą niedzielę 6 maja po Mszy o godz. 13.00 prosimy na spotkanie rodziców i
dzieci, które w ubiegłym roku przystępowały do I Komunii św., celem organizacji ich
obchodów rocznicowych planowanych na niedzielę 20 maja.
9. Zasłonięta, tajemnicza bryła obok ołtarza, to przygotowywana nowa ambonka, rzeźbiona
w kamieniu. Jej fundatorami są rodzice dzieci pierwszokomunijnych. Po zakończeniu
prac zostanie odsłonięta dopiero w dzień I Komunii.
10. Spotkanie mieszkańców ul. Poligonowej w sprawie wodociągu, odbędzie się jutro
30 kwietnia, o godz. 17.00 w sali konferencyjnej klasztoru.
11. Osoba prowadząca przy klasztorze Aerobic informuje, że rozpoczyna także nowy cykl
zajęć o nazwie „Zumba”, czyli fitness połączony z tańcem latynoamerykańskim.
Przypominamy, że zajęcia te odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 19.30
Wszystkim życzymy radosnej niedzieli i wielkiego świętowania w tym tygodniu doniosłych
uroczystości zarówno religijnych jak i narodowych.
Polecajmy ten czas opiece Maryi-Królowej Polski Pod twoja Obronę .........

