PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ŚWIĘTEJ RODZINY

13 maja 2018 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
1. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi informuje, że w sobotę 19 maja 2018 r. o
godz. 10.00 Ks. Abp Grzegorz Ryś udzieli święceń diakonatu 6 alumnom roku
piątego. Natomiast w sobotę 26 maja o godz. 12.00 udzieli sakramentu święceń w
stopniu prezbitera 5 diakonom. Obie uroczystości odbędą się w Bazylice
Archikatedralnej w Łodzi. Serdecznie zapraszamy do udziału w nich. Prosimy o
modlitwę w ich intencji, aby uprosić potrzebne dla nich łaski.
2. W sobotę 19 maja 2018 r. do dwóch łódzkich parafii naszej Archidiecezji
przybędzie włoski stygmatyk Brat Eliasz Cataldo, któremu towarzyszy Ks. Marco
Belladelli. )Wiecej informacji na plakacie
3. 2. W dniach 31 maja – 1 czerwca 2018 r. w Moszczenicy odbędą się
„Chrześcijańskie Spotkania Młodych – Moszczenica 2018”.
4. Dzisiaj dzieci z klas III przystąpią dzisiaj (niedziela) do I komunii św. godz. 9.30
(pierwsza grupa) i o 11.00 (druga grupa)..
5. 20 maja kolejne grupy dzieci z klas III przystąpią do I komunii św. na mszy św. o
godz. 9.30 (pierwsza grupa) i o 11.00 (druga grupa). Od wtorku dla tych dzieci
przygotowanie do I Komunii Św. - trzecia grupa o godz. 16.00, a czwarta o godz.
19.00. Informacje o przygotowaniach są również na stronie internetowej parafii.
6. Dzisiaj 13 maja w rocznicę objawień w Fatimie po mszy św. o godz. 18.00 będzie
nabożeństwo Fatimskie połączone z nabożeństwem majowym. Zapraszamy asystę,
ministrantów dzieci i młodzież oraz wszystkich parafian do wspólnej modlitwy w
intencji pokoju na świecie. W tę niedzielę nie będzie nabożeństwa o godz. 17.30
7. We wtorek spotkanie modlitewne Grupy Modlitwy Wstawienniczej Marana Tha o
godz. 19.00 w sali parafialnej.
8. Pielgrzymka dzieci, które w tym roku przystępują do I komunii św., do Częstochowy
będzie 22 maja we wtorek. Zapisy i informacje u ks. proboszcza.
9. 27 maja na mszy św. o godz. 11.00 będziemy świętować Rocznicę Pierwszej
Komunii św. uczniów klas czwartych. W sobotę o godz. 9.30 rozpoczniemy próbę
przed uroczystością, a później będzie nabożeństwo pokutne i spowiedź dla dzieci i
rodziców. Zapraszamy wszystkie dzieci na uroczystość i na próbę. Więcej
informacji można uzyskać w zakrystii lub od katechetów.
10. Zapraszamy osoby śpiewające na próbę chóru w sobotę na godz. 19.00. Są to
przygotowania do uroczystości Bożego Ciała.
11.W dniu 27 maja zapraszamy na festyn parafialny i na III Bieg św. Rodziny. W tym
dniu zapraszamy na bieg dla rodzin na dystansie 600 m o godz. 16.45.
(Nieistotny jest czas, ale udział w biegu). O godz. 17.15 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 11-lteniej Martusi. Szczegóły dotyczące zapisów (wraz
z
regulaminem
biegu)
podamy
na
Facebooku:
https://www.facebook.com/ParafiaSwietejRodzinywLodzi/
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.
12. Jest dostępna prasa katolicka:
- „Idziemy” – art. „.Cieszę się życiem”;
- „Gość Niedzielny”: „Ciche szepty” - o bakteriach;
- „Niedziela” – „Anioł w rodzinie.”.
Jest także „List do Pani”. Zapraszamy do parafialnego kiosku.
13. Módlmy się za zmarłych parafian szczególnie za zmarłych w ostatnim czasie W
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