PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
ŚWIĘTEJ RODZINY

2 maja 2021 roku

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V Niedziela Wielkanocna
1. Archidiecezjalna pielgrzymka do Parzna, z racji rocznicy urodzin Sługi Bożej
Wandy Malczewskiej, odbędzie się w niedzielę 9 maja. O godz. 16.00 rozpocznie
się Msza św. pod przewodnictwem Ks. Abp. Grzegorza Rysia.
2. Zapraszamy do Bazyliki Archikatedralnej na Mszę św. w poniedziałek 3 maja o
godz. 9.30 z racji Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Mszy
św. przewodniczył będzie Ks. Abp Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki.
3. Ruch Światło-Życie zaprasza do włączenia się w indywidualne pielgrzymowanie
do Sanktuarium św. Antoniego w łódzkich Łagiewnikach (ul. Okólna 185) w
sobotę 8 maja 2021 r. W tym roku każdy wyruszy ze swoimi intencjami z
własnego domu. Spotkamy się wszyscy na wspólnej Eucharystii o godz. 12.00.
Prosimy pielgrzymów o modlitwę w szczególnej intencji: o wyzwolenie z lęku i
problemów wywołanych przez pandemię. Jak co roku będziemy się też modlić o
wolność dla osób uzależnionych. Osoby, które chciałyby uczestniczyć we Mszy
św. w kościele prosimy o wypełnienie formularza na stornie: www.lodz.oaza.pl
4. W tym tygodniu przypada:
- I czwartek miesiąca – nabożeństwo adoracyjne o godz. 17.00 i możliwość spowiedzi;
- I piątek miesiąca spowiedź po południu od godz. 17.00.
5. W sobotę o godzinie 7.00 zapraszamy na mszę świętą i comiesięczne spotkanie
Męskiej Grupy Różańcowej.
6. Od soboty dzieci z klas trzecich przystępują w małych grupach do I Komunii św..
Uroczystości te odbywają się na dodatkowych mszach św. w soboty i niedziele w
maju i czerwcu. Pamiętajmy o modlitwie w intencji tych dzieci i ich rodzin.
7. Rozpoczęliśmy miesiąc maj i zapraszamy do udziału w nabożeństwach ku czci
Matki Bożej śpiewając Litanię Loretańską w niedzielę i poniedziałek 3 maja o
godz. 17.30, a w dni powszednie po mszy św. o godz. 18.00, czyli ok. 18.30.
8. 12 maja o godz. 18.00 młodzież naszej parafii przyjmie sakrament bierzmowania,
którego udzieli ks. Bp Grzegorz Ryś. Zachęcamy wszystkich do modlitwy w
intencji bierzmowanych.
9. Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii św. na rękę. Osoby, które
mimo to, stanowczo domagają się przyjęcia Komunii św. do ust mogą to uczynić
na końcu obrzędu. Pamiętajmy o limitach osób przebywających w świątyni.
10.Jest dostępna prasa katolicka:

- „Gość Niedzielny” , „Idziemy”, „Niedziela” , „Przewodnik Katolicki” jest jeszcze
specjalny numer Gościa Niedzielnego poświęcony św. Józefowi wraz z
modlitwami.
Czasopisma wyłożone są na stoliku przy wyjściu z kaplicy wraz z podaną ceną.
11.Przy wyjściu z kościoła możemy złożyć ofiarę na tacę kartą płatniczą.
12. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca – ofiary składane na tacę są szczególnie
przeznaczone na budowę kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary, za te składane na
tacę i za te przesyłane na konto parafialne. Szczególnie w tym czasie, kiedy nie
można przyjść do świątyni jesteśmy wdzięczni za takie wsparcie parafii. Numer
konta parafialnego podany jest na naszej stronie internetowej.

