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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przeżywamy dzisiaj w Polsce Niedzielę biblijną, a wraz z nią „Narodowy Dzień Czytania
Pisma Świętego”. Ta ogólnopolska inicjatywa ma za zadanie ukazać Pismo Święte jako
najważniejszą lekturę dla chrześcijańskiej Polski i Europy oraz pomagać w odkrywaniu zalet
wspólnotowego i rodzinnego czytania Biblii. W tym roku proponowane są do rozważań
teksty z "Listu św. Pawła do Galatów". W kościele przed niektórymi Mszami odczytujemy
dzisiaj fragmenty tego tekstu, natomiast wszystkich was prosimy i zachęcamy, aby po
powrocie do domów odczytać sobie w rodzinnym gronie tenże właśnie „List do Galatów”.
Być może w niektórych domach będzie trzeba najpierw odnaleźć Pismo Święte, odłożone
gdzieś na półkę, ale właśnie dlatego niech dzisiejszy dzień będzie okazją do przypomnienia
sobie o powadze i wartości tej księgi.
2. Po dzisiejszych Mszach św. będzie organizowana zbiórka ofiar do puszek na pomoc w Syrii,
o którą prosili tydzień temu biskupi w liście Episkopat Polski.
3. Wspólnota ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame zaprasza dzisiaj na
małżeńską adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 16.00, a następnie na Mszę św. o
godz. 16.30 z konferencją małżeńską pt.” „Pozwolić dzieciom opuścić dom”. Msza św.
sprawowana będzie w intencji wszystkich małżeństw naszej parafii.
4. Jutro rozpoczynamy miesiąc maj, a wraz z nim Maryjne nabożeństwa majowe. Zachęcamy
do udziału w nich zarówno tutaj w kościele, jak i do pielęgnowania pięknej tradycji
śpiewania „majówek” przy przydrożnych kaplicach. W naszym kościele nabożeństwa o
godz. 17.30, a w późniejszych godzinach przy 4 kaplicach: przy ul. Willowej, Poligonowej i
na Sławinku.
5. W poniedziałek, z racji pierwszego poniedziałku miesiąca, zapraszamy na uroczystsze
nabożeństwo ku czci św. Brata Alberta po Mszy św. wieczornej.
6. W środę przypada Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Porządek Mszy św. z racji
tej wielkiej narodowej uroczystości - jak w każdą niedzielę. Oprócz modlitwy zachęcamy do
wywieszenia flagi narodowej i do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych.
7. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zachęcamy do
spowiedzi i uczestnictwa w tych nabożeństwach. W piątek odwiedzimy chorych.
8. Dzisiaj dodatkowe spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.
9. Wszystkim życzymy radosnego świętowania w ten tydzień bogaty w uroczystości.
Oddajmy się także pod opiekę 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.

