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Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – 31 maja 2015 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj kończy się miesiąc maj i nabożeństwa majowe. Pragniemy wyrazić szczególną radość
i podziękowanie tym wszystkim, którzy gorliwie uczestniczyli w nabożeństwach, zarówno tutaj
w kościele, jak i przy czterech przydrożnych kaplicach. W tym roku pogoda często nie
sprzyjała, a mimo wszystko wiele osób wytrwale gromadziło się codziennie na nabożeństwach.
Niech Matka Najświętsza wynagrodzi wszelki trud. Dzieci, które cały miesiąc uczęszczały i
zbierały sobie specjalne wyklejanki do zbudowania kapliczki, niech ją przyniosą dzisiaj na
ostatnią majówkę, a otrzymają ją spowrotem w następną niedzielę na Mszy św. o godz. 13.00,
wraz z dodatkowymi nagrodami.
2. Jutro rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe – ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Zapraszamy codziennie na godz. 17.30.
3. W najbliższy czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Na
Procesję Bożego Ciała wyjdziemy po Mszy św. o godz. 9.00. Trasa procesji będzie przebiegała
podobnie jak w ubiegłym roku (jej mapka wywieszona jest w przedsionku kościoła i
umieszczona w Internecie). Bardzo prosimy, aby wszystkie domy i bloki zostały pięknie
przystrojone, albowiem przystrojenie domu jest wyznaniem swojej wiary i czci dla Chrystusa
Eucharystycznego. O przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało prosimy następujące grupy:
Pierwszy ołtarz między blokami Altanowa 4,6 – Rada Parafialna, Drugi ołtarz przed blokiem
Tarasowa 6 - Wspólnota Domowego Kościoła, Trzeci ołtarz przy Krzyżu na ul. Willowej –
Legion Maryi, Czwarty ołtarz przy kaplicy na początku ulicy Willowej – Wspólnota Żywego
Różańca. Bardzo prosimy także o przygotowanie całej Asysty Procesyjnej: Baldachimu,
chorągwi, przystrojenie feretronów, niesienie różańca. Do sypania kwiatków proszone są
chętne dzieci, zwłaszcza dziewczynki z ostatniej I Komunii Św.– próba sypania kwiatków w
poniedziałek i wtorek po mszy św. wieczornej czyli ok. 18.30. Porządek Mszy św. w Boże
Ciało będzie taki jak w każdą niedzielę, chociaż msza św. o godz. 11.00 może być nieco
opóźniona, gdyż zostanie odprawiona dopiero po zakończeniu procesji. Składka na tacę w Boże
Ciało przeznaczona będzie do Kurii na „Centrum Jana Pawła II”.
4. W tym tygodniu przypadają dni odnowy religijnej: I czwartek, piątek i sobota miesiąca oraz
wszystkie nabożeństwa z nimi związane. Chorych odwiedzimy w piątek od godz. 9.00.
Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 17.30. W I środę miesiąca wieczorny różaniec
poprowadzi grupa modlitewna Matki Bożej z Kalabrii.
5. Za tydzień 1 niedziela miesiąca czerwca – przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych.
Prosimy także o wsparcie budowy kościoła.
6. Za tydzień przypada również ogólnopolskie Święto Dziękczynienia oraz związana z nim
zbiórka ofiar do puszek na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
7. W dniu dzisiejszym – wedle zapowiedzi - przed kościołem będą stać osoby proszące o wsparcie
dla chorego chłopca z Lublina – Marcina Hemperka, który w wyniku komplikacji podczas
operacji zapadł w śpiączkę i przebywa obecnie w klinice „Budzik” w Warszawie. Wkrótce
jednak wraca do domu, a koszt dalszego leczenia przerasta możliwości jego samotnej matki.
Rodzina i przyjaciele zbierają więc datki na zakup niezbędnego sprzętu, nierefundowanych
leków oraz specjalistyczną rehabilitacje. Jednocześnie rodzina prosi o modlitwę w intencji
Marcina, o powrót do zdrowia, siłę i wytrwałość oraz wiarę dla jego mamy, która zrezygnowała
z pracy by opiekować się synem. Za każde wsparcie z serca dziękujemy.
8. Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia.

