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1.Dziś przypada III Niedziela Wielkanocy. Przypominamy, że zgodnie
z obowiązującymi w czasie epidemii zasadami w naszej Bazylice Katedralnej we
Mszach Świętych i nabożeństwach może uczestniczyć jednorazowo do 100 osób.
2.Dzisiejsza niedziela rozpoczyna XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny, pod hasłem
"Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego" (por. J 6,35-36). w którym
będziemy dziękować panu Bogu za dar Słowa Bożego zachęcając się jednocześnie
wzajemnie do gorliwszego korzystania z tego daru we wspólnocie Kościoła.
3.Zapraszamy do Naszej Bazyliki Katedralnej na codzienną Adorację Najświętszego
Sakramentu w intencji ustania pandemii, którą rozpoczynamy Koronką do
Miłosierdzia Bożego o godz. 1500.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca maja. Zachęcamy do
skorzystania sakramentu pokuty na porannych Mszach Świętych od godz. 700 do 930.
Po południu od godz. 1530 do 1830. Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe od piątku
codziennie o 1730. Zachęcamy także do modlitwy przy kapliczkach i krzyżach
przydrożnych, z zachowaniem obowiązujących w czasie epidemii zasad
bezpieczeństwa.
5. W pierwszą sobotę miesiąca maja przypadają liturgiczne obchody Uroczystości
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Zapraszamy na Msze św. o godz. 700, 730
800, 900 (z nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi) i 1200. W godzinach
przedpołudniowych kapłani odwiedzą obłożnie chorych z posługą sakramentalną
6.W związku z trwającymi i przedłużającymi się restrykcjami z powodu pandemii nie
wydaje się możliwe zorganizowanie w tym roku szkolnym udzielenia sakramentu
bierzmowania młodzieży z klas VIII Szkoły podstawowej. Przewidujemy, taką
możliwość po rozpoczęciu nowego roku szkolnego i koniecznym przygotowaniu
liturgicznym i duchowym młodzieży, czyli prawdopodobnie dopiero w październiku.
7. W tym trudnym czasie, gdy mamy dość ograniczony dostęp do udziału w Liturgii i
nabożeństwach tym bardziej zachęcamy do codziennej rodzinnej modlitwy w
naszych domach oraz do lektury prasy katolickiej, w którą możemy się zaopatrzyć
przy bocznym wyjściu z kościoła.
8.W ostatnim czasie z naszej wspólnoty pożegnaliśmy zmarłych: +Śp. Zofię
Szymajdę, +Śp. Andrzeja Wrocławskiego i +Śp. Magdalenę Więcławską Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie.

