OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III NIEDZIELA WIELKANOCY
30 kwietnia 2017
1. Dziś III Niedziela Wielkanocy.
2. Dziś na Mszy o godz. 1200 w sposób szczególny modlić się będziemy
w intencji Bractwa Różańcowego i Wspólnoty Maryjnej. Po Mszy św. odbędzie się
wielkanocne spotkanie w Sali Domu Parafialnego.
3. Dzieci z klas III Szkoły Podstawowej wraz z rodzicami zapraszamy na Mszę
św. i spotkanie formacyjne w przygotowaniu do I Komunii św. dziś o godz. 1600.
4. Rozpoczyna się miesiąc Maj. Zapraszamy na codzienne Nabożeństwa
Majowe o godz. 1730. Zachęcamy do uporządkowania i udekorowania przydrożnych
kapliczek i śpiewania przy nich Litanii do Matki Bożej. Cieszymy się z zaproszenia
na Mszę św. przy kapliczce w Popowie w dniu 3 Maja o godz. 1600 i zachęcamy
mieszkańców innych wiosek do organizowania takich Mszy św.
5. Z racji rozpoczynających się Nabożeństw Majowych codzienny różaniec
będziemy odmawiać o godz. 1700.
6. W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 3 maja
zapraszamy na Msze św. według porządku niedzielnego. O godz. 1200, Mszy św.
w intencji Ojczyzny j przewodniczył będzie Bp. Ordynariusz Andrzej Franciszek
Dziuba. Wieczorna Msza św. o godz. 1800.
7. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Zapraszamy do
spowiedzi św. w godz. 700 – 930 i w godzinach popołudniowych. O godz.1500
nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Najdroższej Krwi Chrystusa. Msza św. dla
dzieci i młodzieży o godz. 1600. Różaniec o godz. 1700 , nabożeństwo Majowe o godz.
1730. i wieczorna Msza św. o godz. 1800. W pierwszą Sobotę miesiąca po Mszy św.
o godz. 900 nabożeństwo do Niepokalanego serca Maryi. W tym dniu przed
południem kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.
8. Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zapraszamy na XIII
Diecezjalne Czuwanie Modlitewne w Intencji Powołań w dniu 6 maja o godz. 1900 w
parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Kutnie. Szanownych katechetów prosimy
o przygotowanie list uczniów chętnych do udziału w tym spotkaniu.
9. W najbliższą - IV Niedzielę Okresu Wielkanocnego, 7 maja - zwaną
Niedzielą Dobrego Pasterza modlić się będziemy w intencji powołań kapłańskich i
zakonnych. Ofiary składane na tacę w tym dniu przeznaczone będą na utrzymanie
Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu.
10. Od poniedziałku 8 maja rozpocznie się kolejny etap prac przy realizacji
projektu konserwacji i udostępnieniu zwiedzającym krypt prymasowskich
znajdujących się w podziemiach katedry. W związku z tymi pracami południowa
nawa i znajdujące się przy niej kaplice zostaną zamknięte dla użytku wiernych.
Przepraszamy za spodziewane utrudnienia.
11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła możemy
zaopatrzyć się w Gościa Niedzielnego, Niedzielę, Koronę Cierniową.
12. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych: + Śp. Mariannę Wysocką;
+Śp. Henryka Fabjańskiego; +Śp. Janinę Szymańską; +Śp. Irenę Tomaszkiewicz;
+Śp. Marię Lis; +Śp. Andrzeja Brodeckiego

