PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ŚWIĘTEJ RODZINY

14 maja 2017 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Kuria Archidiecezji Łódzkiej zaprasza w piątek 19 maja na uroczystość
poświęcenia pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej pod
Smoleńskiem z 2010 r.
O godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej będzie sprawowana Mszy św. pod
przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity
Krakowskiego, po której nastąpi poświęcenie pomnika na placu katedralnym.
2. Na prośbę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przestrzegamy przed
nieuczciwymi handlowcami. W trakcie rozmów telefonicznych lub wizyt
składanych w domach oszuści podają się za przedstawicieli administracji,
gazowni, zakładu energetycznego lub dotychczasowych dostawców usług
telekomunikacyjnych. Proponują rzekome obniżenie ceny za prąd, gaz czy
abonament telefoniczny albo zasłaniają się potrzebą aktualizacji danych. W
rzeczywistości podsuwają do podpisania nowe, często droższe, umowy. Nie
zostawiają kopii dokumentów. Konsumenci orientują się, że zawarli umowę z
nową firmą dopiero po otrzymaniu wysokich rachunków.
3. Dzisiaj dzieci z klas III przystąpią dzisiaj (niedziela) do I komunii św. godz. 9.30
(pierwsza grupa) i o 11.30 (druga grupa)..
4. 21 maja kolejna grupa dzieci z klas III przystąpi do I komunii św. na mszy św. o
godz. 11.00. Od poniedziałku dla tych dzieci przygotowanie do I Komunii Św. o
godz. 19.00. Informacje o przygotowaniach są również na stronie internetowej
parafii.
5. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach ku czci Matki Bożej śpiewając Litanię
Loretańską w niedzielę o godz. 17.30, a w dni powszednie po mszy św. o godz.
18.00, czyli ok. 18.30.
6. W poniedziałek Nowenna do Św. Rodziny wraz z błogosławieństwem Najśw.
Sakramentem.
7. We wtorek adoracja Najśw. Sakramentu dla Grupy Modlitwy Wstawienniczej
„Marana Tha” w kaplicy o godz. 19.00. Zapraszamy wszystkich chętnych.
8. W środę Katecheza dla dorosłych o godz. 19.00 w sali parafialnej. Serdecznie
zapraszamy.
9. W dniu 28 maja zapraszamy na II Bieg św. Rodziny. O godz. 15.00 zapraszamy
na bieg dla rodzin na dystansie 600 m. (Nieistotny jest czas, ale udział w biegu). O
godz. 17.00 zapraszamy na bieg na dystansie 5 km, którego trasa przebiegać będzie
ulicami osiedla Retkini. Współorganizatorem jest także spółdzielnia Łódź Retkinia

Północ. Start sprzed Kościoła św. Rodziny. Limit uczestników to 200 osób. Opłata
za bieg wynosi 15 zł (lub dowolna wyższa kwota wg własnego uznania). Dochód
uzyskany z biegu będzie przeznaczony na pomoc dla Olka chorego na rdzeniowy
zanik mięśni. Szczegóły dotyczące zapisów (wraz z regulaminem biegu) podamy na
Facebooku: https://www.facebook.com/ParafiaSwietejRodzinywLodzi/?fref=ts i
stronie internetowej parafii: http://www.swietarodzina.eu/. W dniu zawodów przed
plebanią będzie możliwość zapisania ostatnich 20 osób. Przewidujemy przyznanie
nagród dla 3 najszybszych kobiet i mężczyzn. Wszyscy zawodnicy otrzymają
pamiątkowe medale. Dla uczestników przewidujemy smaczny posiłek
regeneracyjny.
10.Zachęcamy do przynoszenia suszonych kwitów na procesję Bożego Ciała.
11.Prace budowlane trwają. Mamy nadzieję, że dzięki sprzyjającej pogodzie będą
postępować sprawniej. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają budowę
modlitewnie i materialnie i wszystkim pracownikom
12.Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do sanktuariów Czarnogóry w maju.
13. Nasza parafia wraz z Gimnazjum nr 22 organizuje wyjazd młodzieży na XXI
Spotkanie Młodych Lednica 2000 w dniach 3-4 czerwca. W tym roku młodzież
gromadzić będą słowa „Idź i kochaj”. Koszt przejazdu i opłaty organizacyjnej
wynosi 45 zł. Zainteresowanych prosimy o kontakt z katechetą Gimnazjum nr 22 p.
Markiem Horoszczukiem lub z z księżmi.
14. Jest dostępna prasa katolicka:
- „Idziemy” – art. „Przesłanie z Fatimy”;
- „Gość Niedzielny”: „Dialog nie tworzy doktryny” ;
- „Niedziela” – „Dzień, który zmienił ich życie”.
Jest też miesięcznik „Wzrastanie”, „List do Pani oraz gazety misyjne. Zapraszamy do
parafialnego kiosku.
15. Módlmy się za zmarłych parafian szczególnie za zmarłych w ostatnim czasie Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... i za Ojczyznę.

