PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ŚWIĘTEJ RODZINY

9 maja 2021 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VI Niedziela Wielkanocna
1. Jubileuszowa pielgrzymka rodzin i dzieci do bazyliki archikatedralnej odbędzie
się w sobotę 15 maja 2021 r. W tym dniu o godz. 11.00 wykład pt.: Małżeństwo –
kontrakt czy przymierze wygłosi ks. dr Robert Jaśpiński, po którym o godz. 12.00
Mszy św. koncelebrowanej będzie przewodniczył ks. bp Marek Marczak.
2. Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Łódzkiej zachęca do włączenia się w akcję:
„Dzień Ojca”. Jej celem jest uczynienie św. Józefa patronem ojców i
przeniesienie Dnia Ojca na 19 marca – Uroczystość św. Józefa. Akcję można
poprzeć na stronie internetowej: www.dzienojca.pl.
3. Dzieci z klas trzecich przystępują w małych grupach do I Komunii św..
Uroczystości te odbywają się na dodatkowych mszach św. w soboty i niedziele w
maju i czerwcu. Dzieci przystępujące do I Komunii św. mają tzw. „Biały
Tydzień”, czyli czas spotkań na mszach św. od poniedziałku do piątku o godz.
17.30. (Z wyjątkiem 12 maja – 17.00). Pamiętajmy o modlitwie w intencji tych
dzieci i ich rodzin.
4. W miesiącu maju i zapraszamy do udziału w nabożeństwach ku czci Matki Bożej
śpiewając Litanię Loretańską w niedziele o godz. 17.30, a w dni powszednie po
mszy św. o godz. 18.00, czyli ok. 18.30. (Z wyjątkiem 12 maja – 17.00)
5. 12 maja o godz. 18.00 młodzież naszej parafii przyjmie sakrament bierzmowania,
którego udzieli ks. Abp Grzegorz Ryś. Zachęcamy wszystkich do modlitwy w
intencji bierzmowanych. Tego dnia msza św. również o godz. 17.00, a po niej
nabożeństwo majowe.
6. Dla kandydatów do bierzmowania we wtorek o godz. 18.45 nabożeństwo pokutne
i spowiedź św..
7. W czwartek 13 maja w rocznicę objawień w Fatimie nabożeństwo majowe będzie
połączone z nabożeństwem Fatimskim. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w
intencji pokoju na całym świecie.
8. Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii św. na rękę. Osoby, które
mimo to, stanowczo domagają się przyjęcia Komunii św. do ust mogą to uczynić
na końcu obrzędu. Pamiętajmy o limitach osób przebywających w świątyni.
9. Jest dostępna prasa katolicka:

- „Gość Niedzielny” , „Idziemy”, „Niedziela” , „Przewodnik Katolicki” jest jeszcze
specjalny numer Gościa Niedzielnego poświęcony św. Józefowi wraz z
modlitwami.
Czasopisma wyłożone są na stoliku przy wyjściu z kaplicy wraz z podaną ceną.
10.Przy wyjściu z kościoła możemy złożyć ofiarę na tacę kartą płatniczą.

