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6 Niedziela Wielkanocna – 5 maja 2013 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj z racji I niedzieli miesiąca zmiana tajemnic różańcowych – dla dorosłych po
mszy o godz. 9.00, a dla dzieci o godz. 13.00.
2. Przypominamy i zachęcamy w miesiącu maju do szczególnej czci Matki Bożej.
Nabożeństwa majowe odprawiamy w naszym kościele o godz. 17.30. Można też, wedle
pięknej polskiej tradycji, śpiewać przy przydrożnych kapliczkach np. o godz. 19.30 (przy
kaplicy w górnej części ul. Willowej i na Sławinku), a o 20.00 (przy kaplicy na początku
Willowej). Zachęcamy też chętnych do organizowania majówek przy pięknej kaplicy na
ul. Poligonowej.
3. Informujemy, że I Komunia Św. w naszym kościele będzie miała miejsce za tydzień
12 maja o godz. 11.00. Prosimy, aby na mszę o tej godzinie przyszły głównie rodziny
dzieci pierwszokomunijnych, a inni w miarę możliwości na inne godziny.
4. Rocznica 1 Komunii Św. odbędzie się za 2 tygodnie 26 maja. W związku z tym
spotkanie organizacyjne dla rodziców i dzieci z ubiegłorocznej Komunii odbędzie się za
tydzień po mszy św. o godz. 13.00, czyli ok. godz. 14.00. Prosimy wszystkich o
obecność.
5. W tym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 w poniedziałek: Święto apostołów Filipa i Jakuba
 w środę: św. Stanisława biskupa – głównego patrona Polski. Odpust w sąsiedniej
parafii na Zbożowej.
6. W sobotę 11 maja Przedszkole Bajninio na ul. Kasztelańskiej 31 zaprasza na dzień
otwarty od godz. 11-13.
7. Jeszcze dzisiaj Klub Dyskusyjny zaprasza na kolejne spotkanie o godz. 19.00 w
klasztornej Kawiarence. Tematem wiodącym będzie Poezja Patriotyczna dawna
i współczesna.
Wszystkim życzymy radosnej niedzieli, a tym, którzy w tym tygodniu będą obchodzić swoje
imieniny, urodziny czy jubileusze życzymy obfitości Bożych łask i radości na każdy dzień.
Teraz, z racji 1 niedzieli miesiąca wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu.

