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4 Niedziela Wielkanocna – 26 kwietnia 2015 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dniu jutrzejszym 27 kwietnia przypada 1 Rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II.
Zapraszamy na wieczorną Mszę św. i specjalne nabożeństwo dziękczynno-błagalne,
z odczytaniem waszych próśb i ucałowaniem relikwii.
2. W tym tygodniu rozpocznie się miesiąc Maj, a wraz z nim wiele wydarzeń i uroczystości.
3. W dniu 1 maja, który wypada w piątek, wyjątkowo nie obowiązuje post – tej dyspensy udzielił
Episkopat Polski ze względu na dzień świąteczny.
4. W piątek rozpoczynamy nabożeństwa majowe. Serdecznie zapraszamy do udziału w tych
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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 w późniejszych godzinach przy 4 kaplicach: przy ul. Willowej,
Poligonowej i na Sławinku. Zachęcamy zwłaszcza dzieci, które – jak co roku – będą
mogły zbierać sobie specjalne wyklejanki.
W tym tygodniu przypadają także dni odnowy religijnej: I Piątek i Sobota miesiąca oraz
wszystkie nabożeństwa z nimi związane.
W piętek 1 maja obchodzimy także wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika.
W sobotę zaś będziemy obchodzić Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski.
Uroczystość ta została przeniesiona decyzją Episkopatu Polski z niedzieli (3 maja) na
sobotę (2 maja). (Niedziela wielkanocna ma bowiem wyższą rangę liturgiczną niż święta
maryjne). W związku z tym zapraszamy w sobotę na uczczenie Maryi-Królowej Polski.
Porządek Mszy św. będzie następujący: do południa o godz. 7 i 9, a wieczorem o godz.
18 i 20.
W niedzielę 3 maja bardzo serdecznie zachęcamy do wyjazdu na specjalną pielgrzymkę
do Sanktuarium św. Jana w Dukli na koronację obrazu. Jest to koronacja dziękczynna za
obchody roku św. Jana z Dukli. Dokona jej prowincjał Zakonu Bernardynów, koronami
poświęconymi przez papieża Franciszka. Korony zostaną nałożone na skronie Maryi i
Jezusa w obrazie św. Jana z Dukli, przedstawiającym objawienie się Maryi św. Janowi.
Wyjazd na tę wyjątkową pielgrzymkę w niedzielę 3 maja o godz. 8,00. Zgłoszenia w
zakrystii.
Prosimy również o zapisywanie się chętnych na pielgrzymki do Lichenia (w Lipcu), do
Ziemi Świętej (we wrześniu) lub do Częstochowy (w sierpniu).

9. W dniu dzisiejszym kontynuujemy jeszcze ogólnopolską akcję „Stop Aborcji” i zachęcamy do
podpisania się pod obywatelskim projektem ustawy, mającej na celu zapewnienie prawa do
życia każdemu dziecku, także choremu. Podpisy te są zbierane przy wyjściu z kościoła . Aby
wziąć udział niezbędny jest numer PESEL.

10. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i całego tygodnia. Na koniec odmówmy
wspólnie modlitwę do św. Michała Archanioła.
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom
złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty,
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

