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1. Dziś w całej Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. To
zachęta do lektury i rozważania tekstów Pisma Świętego. Nieznajomość Pisma Świętego jest
nieznajomością Chrystusa – mówił św. Hieronim. Niech będzie to czas szczególnego
zasłuchania i rozważania słowa Pana.
2. Rozpoczynamy miesiąc, w którym w sposób szczególny wzywamy orędownictwa Matki Bożej.
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na nabożeństwo majowe. Odprawiamy je
codziennie o godz. 17.30.
3. We wtorek – 3 maja przypada uroczystość NMP Królowej Polski, głównej Patronki
naszej Ojczyzny. Msze św. odprawimy o godz. 7.30; 9,30; 11.00 i 18.00. Zapraszamy na
wspólną modlitwę.
4. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca. Adorację Najświętszego Sakramentu o g. 15.00
rozpoczniemy Koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie adoracja w ciszy do godz. 17.30.
Podczas adoracji okazja do spowiedzi św. od godz. 17.30.
5. Z racji pierwszego piątku Msza św. z nabożeństwem wynagradzającym o 18.00. Spowiedź
rano przed Mszą św. oraz od 17.00 do 18.00.
6. W pierwszą sobotę Msza św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny o godz. 8.00. Po Mszy św. zmiana tajemnic Żywego Różańca.
7. Zapraszamy do udziału w nabożeństwie: Droga Światła. Jest to nabożeństwo podobne do
Drogi Krzyżowej, z tą różnicą, że podczas Drogi Światła przy 14 stacjach rozważamy spotkania
Jezusa Zmartwychwstałego z uczniami oraz wydarzenia, które miały miejsce od
Wniebowstąpienia do zesłania Ducha Świętego. Na Drogę Światła połączoną z
Nabożeństwem Majowym zapraszamy w przyszłą niedzielę, do dolnego kościoła, na
godz. 17:00.
8. W tym tygodniu patronują nam:
w poniedziałek – św. Atanazy, biskup i doktor kościoła;
w środę – św. Florian, męczennik i patron strażaków;
w piątek – Święci Apostołowie Filip i Jakub, najbliżsi uczniowie i świadkowie działalności
Jezusa;
9. Dziękujemy za wszystkie ofiary składane na potrzeby parafii. Za tydzień przypada druga
niedziela miesiąca a zatem nasze ofiary będą przeznaczone na cele inwestycyjne.
10. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gość Niedzielnego i Niedzielę.
11. Na zakończenie niedzielnej Eucharystii polećmy Bogu naszych zmarłych: duszpasterzy,
budowniczych, dobrodziejów oraz zmarłych z naszych rodzin.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

