PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ŚWIĘTEJ RODZINY

12 maja 2019 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV Niedziela Wielkanocna
1. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi informuje, że w sobotę 18 maja 2019 r.
o godz. 10.00 Ks. Abp Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki udzieli święceń
diakonatu 7 alumnom roku piątego. Natomiast w sobotę 25 maja o godz. 10.00
udzieli święceń kapłańskich 9 diakonom. Obie uroczystości odbędą się w
Bazylice Archikatedralnej w Łodzi. Serdecznie zapraszamy do udziału w nich i
prosimy o modlitwę.
2. Dzisiaj (niedziela) na mszy św. o godz. 11.00 dzieci z klas III przystąpią do I
komunii św. .
3. 19 maja kolejna grupy dzieci z klas III przystąpi do I komunii św. na mszy św. o
o 11.00. Od wtorku dla tej grupy dzieci przygotowanie do I Komunii Św.. o godz.
18.45. Informacje o przygotowaniach są również na stronie internetowej parafii.
4. 26 maja będziemy świętować Rocznicę Pierwszej Komunii św. uczniów klas
czwartych na mszach św. o godz. 9.30 SP nr 6 i dzieci z innych szkół, a o 11.00
SP nr 44. W sobotę o godz. 9.30 (SP 6) i o 11.00 (SP 44) rozpoczniemy próbę
przed uroczystością, wraz z nabożeństwem pokutnym i spowiedzią dla dzieci i
rodziców. Zapraszamy wszystkie dzieci na uroczystość i na próbę. Więcej
informacji można uzyskać w zakrystii lub od katechetów.
5. Pielgrzymka dzieci, które w tym roku przystępują do I komunii św., do
Częstochowy będzie 21 maja we wtorek wyjazd o godz. 7.30 sprzed kaplicy.
Zapisy i informacje u ks. proboszcza.
6. 13 maja w rocznicę objawień w Fatimie po mszy św. o godz. 18.00 będzie
nabożeństwo Fatimskie. Zapraszamy asystę, ministrantów dzieci i młodzież oraz
wszystkich parafian do wspólnej modlitwy w intencji pokoju na całym świecie.
7. Trwa miesiąc maj i zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych ku czci
Matki Bożej w niedzielę o godz. 17.30, a w dni powszednie po mszy św. o godz.
18.30.
8. W środę po nabożeństwie majowym katecheza dla dorosłych „Przy herbacie o
sakramentach” w sali parafialnej.
9. W czwartek zapraszamy na spotkanie przed bierzmowaniem uczniów z klas VII.
Spotkanie rozpocznie się od mszy św. o godz. 18.00 w kaplicy.
10.W dniu 19 maja zapraszamy na festyn parafialny i na IV Bieg św. Rodziny. Festyn
rozpocznie się o godz. 15.00 występem scholi parafialnej. O godz. 15.20 pokaz
walki na historyczne szable. Następnie przygotowujemy zabawy dla dzieci i
rodziców. O godz. 16.45 zapraszamy na bieg dla rodzin na dystansie 600 m.
(Nieistotny jest czas, ale udział w biegu). O godz. 16.00 msza dla uczestników
biegu, a o 17.00 zapraszamy na bieg na dystansie 5 km, którego trasa przebiegać

będzie ulicami osiedla Retkini. Współorganizatorem tego biegu 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 wsparcie
fundacji Gajusz. 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.
Zapraszamy wszystkich parafian i gości do wspólnej zabawy.
11.Na tablicy ogłoszeń są zaproszenia: na „Tydzień modlitw o powołania”,
Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Duszpasterstwa Kobiet - na dzień Matki,
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, „Legionu Małych Dusz”, Wspólnoty
Chemin Neuf.
12.Prace budowlane trwają i w dalszym ciągu są wykonywane kolejne belki na chórze,
a murarze wznoszą kolejne fragment murów do docelowych wysokości. Zachęcamy
do modlitwy w intencji budowniczych i o błogosławieństwo na budowie.
13. Jest dostępna prasa katolicka:
- „Idziemy” – art. „Pasterz dobry, czyli jaki?”;
- „Gość Niedzielny”: art. „Fatima – czy wszystko się spełniło?”;
- „Niedziela” –art. „Złowieni przez Boga”.
- „Przewodnik katolicki” - „Klerycy bez lukru”. Są także czasopisma misyjne i
miesięcznik „L'osservatore Romano” Zapraszamy do parafialnego kiosku.
14. Módlmy się za zmarłych parafian szczególnie za zmarłych w ostatnim czasie Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... i za Ojczyznę.

