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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY

1. W czwartek, 14 maja, w liturgii czcimy Świętego Macieja Apostoła, wybranego do grona
Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do
tego Świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania się darem Boga dla braci.
Msza ze święta w naszej kaplicy o godz. 12:00 i 19:00.

2. W sobotę, 16 maja, przypada święto patrona Polski, Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i
męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz
jezuicki. 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 oo. jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten Święty Patron będzie dla
nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem
w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie narodów.
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3. Trwają nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej. W naszym kaplicy odprawiamy je o
godz. 19:00. Serdecznie zachęcam do licznego udziału w tym modlitewnym uwielbieniu Matki
naszego Pana i naszej.

4. Za tydzień 17 maja w naszym sanktuarium będziemy obchodzili 100 rocznicę urodzin Karola
Wojtyły – Świętego Jana Pawła II. Główne uroczystości z udziałem pasterza naszej diecezji –
ks. bpa Jerzego Mazura SVD odbędą się przy kaplicy Matki Bożej Studzieniczańskiej o godz.
18:30. Msza św. o godz. 19:00. Serdecznie zapraszamy.

Odwiedziny chorych z Komunią Świętą będą możliwe tylko na wyraźną prośbę Wiernych.
Komunia będzie zanoszona chorym w Wielką Środę od godziny 8:30. Osoby chore, które
pragną przystąpić do spowiedzi i Komunii tego dnia, prosimy zgłaszać telefonicznie do ks.
Wojciecha (694 681 941).
Liczba wiernych w kościołach w czasie liturgii ograniczona jest do 5 osób. Zachęcamy bardzo
by łączyć się duchowo z celebracjami kościelnymi poprzez transmisje za pośrednictwem
środków masowego przekazu.
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