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SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY  14 maja 2023

  

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  

 

  

1. Przez kolejne dni maja kroczymy z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna. Dziś, w
szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to misterium paschalne mogło
przemienić całe nasze życie. 

  

 

  

2. W poniedziałek rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do
środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla
ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby
nikomu w naszej ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego. W
poniedziałek, wtorek i środę o 1800 procesja błagalna do krzyża misyjnego w tej intencji.

  

 

  

3. Zaś we wtorek, 16 maja, przypada święto kolejnego patrona Polski, Świętego Andrzeja
Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy
kaznodzieja i duszpasterz jezuicki. Stąd 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 ojców jezuitów przy ul. Rakowieckiej
w Warszawie. Niech ten Święty Patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary
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i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w
naszej ojczyźnie i we wspólnocie narodów.

  

 

  

4. W środę naszym parafialnym zwyczajem po Mszy św. o 1800 gromadzimy się też na
Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W maju łączymy Nowennę z Nabożeństwem
Majowym.

  

 

  

5. W czwartek, 18 maja, przypada 103. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. Tego dnia
podziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej
wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wbrew wszelkim atakom na jego osobę
wpatrujmy się w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia, krok po kroku być bliżej
Pana Boga. 

  

 

  

6. Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie gromadzimy się na nabożeństwie
majowym ku czci Matki Najświętszej po Mszy wieczornej. Przypominamy dzieciom i młodzieży
szkolnej, żeby choć raz, czy dwa razy w ciągu tygodnia być na tych nabożeństwach.

  

 

  

7. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, po której przez
specjalną nowennę będziemy się przygotowywali do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.  
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W tym dniu 28 dzieci z naszej parafii przystąpi do I Komunii Św. w czasie Mszy św. o 1230.

  

 

W sobotę 20 maja o 1600 próba generalna dzieci i rodziców, a po niej spowiedź św. 
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