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5 Niedziela Wielkanocna – 3 maja 2015 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj 1 niedziela miesiąca maja. Zmiana tajemnic różańcowych będzie jednak dopiero
w następną niedzielę, ze względu na wyjazd wielu osób na pielgrzymkę do Dukli.
2. Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby budowy naszego kościoła, zarówno
w ciągu całego miesiąca, jak i w dniu dzisiejszym. Przygotowujemy się bowiem do
kontynuacji prac na placu przed kościołem.
3. W całym miesiącu maju zachęcamy do uczestnictwa w codziennych nabożeństwach
majowych zarówno w naszym kościele o godz. o godz. 17.30, jak i przy przydrożnych
kaplicach: na początku ul. Willowej, przed Ogrodem Botanicznym, przy ul. Poligonowej
i na Sławinku. Zachęcamy zwłaszcza dzieci, które – jak co roku – będą otrzymywać
specjalne pamiątkowe wyklejanki.
4. Następna niedziela to dzień I Komunii Świętej w naszej parafii. Uroczystość odbędzie
się na Mszy św. o godz. 11.00. Prosimy zatem, aby pozostawić tę Mszę św. dla rodzin
dzieci pierwszokomunijnych, a w miarę możliwości przyjść na inną godzinę. Spotkania
organizacyjne z dziećmi i rodzicami będą w tym tygodniu codziennie o godz. 16.20.
Spowiedź w sobotę od godz. 17.00.
5. Dziękujemy tym paniom, które pięknie ułożyły kwiaty w kościele oraz tym, które troszczą się o
podlewanie kwiatów przed kościołem.

6. Biblioteka otwarta niedawno na naszym osiedlu informuje, że 8 maja wypada tzw. „Noc
bibliotek”, w związku z czym otwarta będzie tego dnia do godz. 21.00, a w programie:
o 18.15- pokaz tańca klasycznego
o 19.00 zumba
o 20.00 przedstawienie w wykonaniu Teatru Panopticum z Młodzieżowego Domu Kultury.

7. Równocześnie zapraszamy do naszej świetlicy parafialnej działającej przy klasztornej
kawiarence. Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy więc WSZYSTKIE dzieci z terenu parafii
uczęszczające do szkoły podstawowej i gimnazjum. Świetlica działa od poniedziałku do piątku
w godzinach: od 14:15 do 18:15. Opiekę pełnią dwie osoby z wykształceniem pedagogicznym
oraz wolontariusze. Szczególny nacisk kładziemy na pomoc w odrabianiu lekcji, nadrabianiu
zaległości szkolnych itp. Ponadto w czasie zajęć odbywa się wspólna modlitwa, poczęstunek,
dzieci spędzają czas na grach i zabawach pod opieką wychowawców, mają do dyspozycji gry
planszowe, salę sportową, bilard, ping pong oraz dostęp do komputera. Zajęcia są nieodpłatne.
Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości. Do zapisu potrzebna jest obecność rodzica.
8. W dnu dzisiejszym Klub Dyskusyjny zaprasza na kolejne spotkanie w klasztornej kawiarence
o godz. 19.00. Rozważany będzie temat: „Czy pieniądz rządzi światem?”.
9. Zachęcamy także w ramach dzisiejszych obchodów Konstytucji 3 maja do wspólnego
śpiewania pieśni patriotycznych organizowanych na Placu Litewskim, w czym bierze udział
także nasz chór „Albertus”.

10. Za chwilę, z racji 1 niedzieli miesiąca na zakończenie Mszy św. adoracja Najświętszego
Sakramentu, w której modlić się będziemy za Ojczyznę i oddamy w opiekę Maryi
Królowej Polski.

