PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ŚWIĘTEJ RODZINY

9 czerwca 2019 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
1. „Fundacja Życie” wraz z Sanktuarium Świętości Życia w Łodzi zaprasza 9
czerwca 2019 r. na „Marsz dla życia i rodziny”, który rozpocznie się Mszą św. w
parafii Wniebowzięcia NMP w Łodzi (ul. Kościelna 8/10) o godz. 14.30, podczas
której będzie możliwość podjęcia się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Marsz od kościoła, ul. Zgierską przejdzie do parku na Julianowie, gdzie
zaplanowany jest Festyn Rodzinny.
2. 15 czerwca o godz. 16.00 w bełchatowskiej hali „Energia” odbędzie się koncert
ewangelizacyjny zespołu „Jednego serca i Jednego Ducha”. Wydarzenie będzie
poprzedzone muzycznymi warsztatami Huberta Kowalskiego. Szczegóły i zapisy na
stronie Archidiecezji i na portalu społecznościowym pod hasłem „iSkra dla Pana”.
3. Studium Organistowskie (ul. Zgierska 123), przygotowujące do wykonywania
funkcji organisty kościelnego, w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 rozpoczyna
rekrutację na rok akademicki 2019/2020. Szczegółowe informacje na stronie
Studium oraz na plakacie.
4. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi informuje, że najbliższa rekrutacja
będzie miała miejsce w dniach 5-6 lipca 2019 r.. Kolejna odbędzie się 12-13
września. Kandydatów do Szczegółowe informacje można uzyskać u swoich
duszpasterzy lub na stronie internetowej: www.wsd.lodz.pl
5. Instytut Teologiczny w Łodzi informuje o rekrutacji na rok akademicki 20192020 na:
6-letnie niestacjonarne studia magisterskie z teologii o profilu katechetycznym, 2-letnie
teologiczno-katechetyczne niestacjonarne studia podyplomowe. Szczegółowe informacje
na stronie internetowej: www.archidiecezja.lodz.pl/pwtw
6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi (ul.
Franciszkańska 17/25) zaprasza wszystkie osoby w wieku 18-65 lat do swojej
siedziby
oraz
punktów
pobrań
Pamiętajmy, że krew to lek, którego nie da się niczym zastąpić, a który często ratuje
życie. Aktualne informacje znajdują się na: www.krwiodawstwo.pl
7. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe z Litanią do Najśw. Serca Pana Jezusa w
niedzielę o godz. 17.30, a w dni powszednie po mszy św. o godz. 18.30 w tym
tygodniu również nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha św.
8. Dzisiaj w naszej parafii gościmy Międzyszkolną Orkiestrę Dętą „Czwórki Band 87”,
która towarzyszy nam ze swoją muzyką podczas naszych uroczystości parafialnych.
Dzisiaj po mszy św. możemy posłuchać koncertu orkiestry i wesprzeć dzieci i
młodzież, którzy zbierają fundusze na wyjazd wakacyjny.

9. Prace budowlane ciągle trwają. Wykonywane są prace przygotowawcze do
położenia dachu na chórze. Zachęcamy do modlitwy w intencji budowniczych i o
błogosławieństwo na budowie.
10. Zachęcamy do przynoszenia suszonych kwiatów na procesję Bożego Ciała.
11. Jest dostępna prasa katolicka:
- „Idziemy” – art. „Mieliśmy proroka”;
- „Gość Niedzielny”: art. „Punkt zwrotny” o wizycie Jana Pawła II w Polsce do nru
dołączona jest płyta z przemówieniami papieża w 1979 roku;
- „Niedziela” –art. „Duch Święty pracuje w Kościele”.
- „Przewodnik katolicki” - „Rozeznawanie duchowe”.
Jest także miesięcznik „L'osservatore Romano”. Zapraszamy do parafialnego kiosku.
12. Módlmy się za zmarłych parafian szczególnie za zmarłych w ostatnim czasie Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... i za Ojczyznę.

