GRUPA (AA) ANONIMOWYCH
ALKOHOLIKÓW
Nowy Świat – poniedziałek i piątek o 20.00
Kontakt: Tomek 07502 206041; Krzysztof 07872944120;
Grzegorz 07725042142;
Marek 07789323681;MS Nowy Rejs – niedziela 14,00;
Kontakt: Daniel 07454005339, Marcin 07448581999

GRUPA RODZINNA AL-ANON „WIKTORIA”
spotkania w każdy wtorek o 19.00.
Kontakty: Milena 07830237369,
Olga 07707830681

DOMOWY KOŚCIÓŁ
Pary małżeńskiej szukającej dla siebie drogi duchowego
rozwoju zapraszamy na spotkania. Więcej informacji u
duszpasterzy.

CZUWANIE TAIZE

Zapraszamy w każdy I piątek miesiąca po wieczornej
Eucharystii na czuwanie modlitewne przy śpiewie
kanonów z Taize

ADORACJA 24h

Zapraszamy do nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu
z pierwszego piątku na pierwszą sobotę miesiąca. Dla wielu
z nas to wyjątkowy czas spotkania z Panem, w spokoju i
ciszy nocy , z dala od codziennego hałasu.

SPRAWY AKTUALNE

KSIĘGARNIA KATOLICKA
POLECAMY

Kartki pierwszokomunijne
prezenty dla dzieci, pamiątki do Chrztu Św.
Księgarnia czynna po każdej Mszy Św. niedzielnej

Całkowity dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na potrzeby naszej Parafii a wszyscy
zaangażowani w jej funkcjonowanie dają swój czas jako wolontariusze.

 NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Zapraszamy na nabożeństwa majowe, w tygodniu i
sobotę 30 min przed każdą Eucharystią a w niedzielę o
godz. 17.30
 UROCZYSTOŚĆ 3 MAJA
We wtorek - 3 maja przeżywamy Uroczystość NMP
Królowej Polski (nasz drugi odpust). Jest to również
dzień modlitw w intencji polonii ustanowiony przed
Episkopat Polski. Zapraszamy w tym dniu na Msze Św.
o godz. 19.00.
 KATECHEZY PRZED CHRZTEM
We wtorek 3-go maja (godz. 20.00) rozpocznie się
kolejny cykl katechez dla rodziców i chrzestnych,
którzy pragną ochrzcić swoje dzieci w maju, czerwcu,
lipcu lub sierpniu.
 UROCZYSTOŚCI KOMUNIJNE
W najbliższe soboty maja: 7-go, 14-go i 21-go będziemy
przeżywać Uroczystości pierwszokomunijne w naszej
Parafii w godzinach 11.00 0raz 14.00. Otaczamy dzieci
i ich rodziców naszą modlitwą.
 PRÓBY PRZED I KOMUNIĄ
Zbliża się czas Uroczystości I Komunii Świętej dla dzieci
naszej Parafii. Zapraszamy dzieci i rodziców na próby
przed tą Uroczystością o godz. 17:30:
Grupa 1 –
4 maja (środa) z godz. 11.00 7 maja
5 maja (czwartek) z godz. 14.00 7 maja
Grupa 2 –
11 maja (środa) z godz. 11.00 14 maja
12 maja (czwartek) z godz. 14.00 14 maja
Grupa 3 –
18 maja (środa) z godz. 11.00 21 maja
19 maja (czwartek) z godz. 14.00 21 maja
 SPRZATANIE KOŚCIOŁA
W związku z uroczystościami pierwszokomunijnymi
zapraszamy rodziców dzieci do sprzątania kościoła:
• Na Uroczystość 7-go maja sprzątanie odbędzie
się 5 maja (czwartek) o godz. 19.45

•
•

Na Uroczystość 14-go maja sprzątanie odbędzie
się 13 maja (piątek) o godz. 19.45
Na Uroczystość 21-go maja sprzątanie odbędzie
się 20 maja (piątek) o godz. 19.45

Do sprzątania przed konkretnymi sobotami
zapraszamy rodziców z innych sobót – tak aby
wzajemnie sobie pomóc.
 MSZA ŚW. W INTENCJI POLONII I POLAKÓW
ZA GRANICĄ
W dniu 2 maja o godz. 13:30 czasu polskiego, zostanie
odprawiona w jasnogórskiej kaplicy Królowej Polski
Msza święta w intencji Polonii i Polaków za granicą,
której przewodniczyć będzie bp Piotr Turzyński
(Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej)
Eucharystia transmitowana będzie przez telewizję
Trwam oraz przez kanał YouTube: Jasna Góra –
transmisja na żywo. Biskup Piotr zaprasza Polonię do
duchowej łączności i wspólnej modlitwy oraz prosi
o przekazanie tej informacji w środowisku polonijnym.
 PIERWSZY CZWARTEK I PIĄTEK MIESIĄCA
W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i piątek
miesiąca. W czwartek modlimy się w intencji kapłanów
oraz o nowe powołania. W piątek oddajemy cześć
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Niech te dni staną
się okazją do odnowy naszej przyjaźni z Jezusem
u progu rozpoczynającego się Wielkiego Postu
 PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej na
nabożeństwo wynagradzające o godz. 07:00 rano, po
którym odprawimy Msze Świętą ku czci Najświętszej
Maryi Panny o godz. 08.00.
 NOCNA ADORACJA - 6/7 MAJA
Zachęcamy parafian do czuwania przy Panu Jezusie.
Zależy nam, aby każda godzina przed Panem Jezusem
była zapełniona nasza obecnością.
 NOCNA SPOWIEDŹ
Spowiedź Święta w nocy, dla zapracowanych,
zabieganych i zmęczonych będzie miała miejsce
tradycyjnie w pierwszy piątek miesiąca od godz. 20.00
do ostatniego penitenta.
 II TACA
W przyszłą niedzielę zbierzemy II tacę
funkcjonowanie biura Polskiej Misji Katolickiej

na

