17.05.2020

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

1. Jutro 18 maja przypada setna rocznica urodzin Św. Jana Pawła II. Dziękujemy za dar
Jego pontyfikatu, za to wszystko, co Pan Bóg uczynił przez Niego dla Kościoła
w naszej ojczyźnie i na świecie. Dziękujemy również za to, że nasze życie i nasze
wybory miały miejsce w czasie Jego apostolskiej posługi.
2. Jutro o godz. 12.00 zachęcamy do indywidualnego odmówienia modlitwy Anioł Pański.
O godz. 17.00, w godzinie urodzin Karola Wojtyły, będą biły dzwony we wszystkich
świątyniach. Natomiast na godz. 18.00 zapraszamy na nabożeństwo majowe, połączone
z dziękczynieniem za Jego pontyfikat. Po nabożeństwie Msza Św. W dowolnym czasie
zachęcamy do wypicia pysznej z kawałkiem ciasta z naszymi domownikami.
3. Tego dnia prosimy o udekorowanie domów i okien flagami i obrazami Papieża.
4. Jutro na godz. 20.00 zapraszamy mężczyzn do modlitwy różańcowej pod pomnik Kajak
w parku przy internacie, który uchwałą Rady Miasta otrzymał nazwę im. Karola
Wojtyły.
5. Codziennie, oprócz wtorków, zapraszamy na nabożeństwa majowe o godz. 18.00 ze
Mszą Św. Podczas każdego nabożeństwa przybliżamy historię życia Sługi Bożego
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w krótkich czytankach. Pomimo naszych obowiązków
poświęćmy czas na to piękne nabożeństwo maryjne.
6. W każdy czwartek na nowennie do Jezusa Przemienionego modlimy się w intencji
rodzin naszej parafii, a w szczególny sposób prosimy o ustanie epidemii. Natomiast
w każdy piątek o godz. 20.00, pod krzyżem przy kościele, jest prowadzona modlitwa
różańcowa dla mężczyzn naszej parafii.
7. Za tydzień w niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Natomiast
w wigilię Wniebowstąpienia Pańskiego, tj. w sobotę, kiedy tradycyjnie na cmentarzu
obozowym przy ul. Baranowskiego odprawialiśmy Mszę Św. w intencji ofiar obozu, ze
względu na epidemię, w tym roku, decyzją Urzędu Marszałkowskiego, Msza Św. się nie
odbędzie.
8. W tym tygodniu zostały wznowione pracy remontowe w kaplicy w Smukale. Częściowo
są już wykonane prace związane z instalacją elektryczną i nagłośnieniową. Zostały
zamówione lampy i halogeny. Dziękujemy za każdą ofiarę. Ofiary można również
wpłacać na konto parafialne.
9. W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Zdzisława
Klimaszewskiego, lat 64, z ul. Opławiec. Pogrzeb we wtorek na cmentarzu przy ul.
Chojnickiej, poprzedzony Mszą Św. o godz. 11.00 w Opławcu. Polećmy jego duszę
Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek…

