
PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY 10 maja 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1.  Dziś  przypada  piąta  niedziela  Wielkanocy.  Gromadzimy  się  na  Eucharystii,  która  jest
darem nieskończonej miłości Boga. 
2. W środę, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 39. rocznicę
zamachu na Świętego Jana Pawła II. Na początku przyszłego tygodnia, w poniedziałek,
18 maja,  przypadają  100.  urodziny  naszego  wielkiego  rodaka. Mając  przed  oczami
wydarzenia z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy
się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i
nasze osobiste codzienne sprawy. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
W  sobotę  16.05.  po  nabożeństwie  majowym,  wystawienie  Najświętszego  Sakramentu  i
możliwość spowiedzi wielkanocnej.
O godz. 20.30 różaniec, godz. 21.00 Apel Jasnogórski. 

Na Facebooku parafialnym prosimy dzieci i młodzież o uczczenie tej rocznicy poprzez:
* wykonanie flagi papieskiej
* nagranie i wykonanie śpiewu piosenki  ,,Barka”
* namalowanie  /bądż innym sposobem/ laurki  urodzinowej  dla Papieża

3. W czwartek, 14 maja, w liturgii czcimy Świętego Macieja Apostoła, wybranego do grona
Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. 

4. W sobotę, 16 maja, przypada święto patrona Polski, Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i
męczennika.  Żył  na  przełomie  XVI  i  XVII  wieku  i  zasłynął  jako  gorliwy  kaznodzieja  i
duszpasterz jezuicki. Zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany
przez  Kozaków.  Mimo okrutnych tortur  nie  wyrzekł  się  wiary  w Jezusa Chrystusa.  Jego
relikwie znajdują się w kościele oo. jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten
Święty  Patron  będzie  dla  nas  wzorem  bezkompromisowości  wiary  i  przywiązania  do
Zbawiciela,  a  zarazem  orędownikiem  w  trudnym  budowaniu  ładu  i  jedności  w  naszej
Ojczyźnie i we wspólnocie narodów.

5. Trwają nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej. W naszym kościele odprawiamy
je po mszy św. o godz. 18.00. Serdecznie zachęcam do licznego udziału w tym modlitewnym
uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej.

6.Za tydzień trzecia niedziela miesiąca. Taca na prace w parafii. Dziękujemy za życzliwość.

7.  W  tym  trudnym  czasie  ufajmy  Bogu  i  przez  wstawiennictwo  Maryi  prośmy  Boga  o
oddalenie od nas i całego świata epidemii korona wirusa.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 14 V – św. Maciej Apostoł (†około 50, według innych 80), jeden z pierwszych uczniów

Jezusa, wybrany został przez Apostołów do ich grona na miejsce Judasza.
 16 V – św. Andrzej Bobola (1591-1657), prezbiter i męczennik, patron Polski.


