
1. Modlitwa o powołania - Dzisiejsza Niedziela Dobrego Pasterza w całym kościele
rozpoczyna tydzień modlitw o powołania do służby w kościele. W naszych
indywidualnych modlitwach prośmy Boga o nowe i święte powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne.

2. Nabożeństwo majowe - Maj jest miesiącem w sposób szczególny poświęconym
Matce Bożej. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska. Nabożeństwa majowe są
naszą Polską tradycją, dlatego zachęcamy do gorliwego pielęgnowania tego, co
zostało nam przekazane przez poprzednie pokolenia. Uczestnictwo w tym
nabożeństwie jest wyrazem naszej czci i miłości do Maryi. W naszym kościele
Nabożeństwa Majowe odprawiane są po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30,
a w niedzielę o godz. 17.30. Świadomi tego, co dzieje się za nasza wschodnią granicą,
informujemy, że nie ustajemy w błaganiach skierowanych do Boga o pokój na
Ukrainie. Zachęcamy wszystkich do udziału w nabożeństwach majowych, podczas
których przywołując orędownictwa Matki Najświętszej, prosimy Boga o miłosierdzie
dla nas i dla całego świata.

3. Nabożeństwo do św. Anny - Informujemy, że w miesiącu maju, ze względu na
nabożeństwa majowe odprawiane bezpośrednio po Mszy św. wieczornej,
poniedziałkowe modlitwy za wstawiennictwem św. Anny, będziemy odmawiali przed
Mszą św., czyli o godz. 17.45.

4. Kalendarz Liturgiczny - W poniedziałek - 9 maja, przypada uroczystość św.
Stanisława biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Jan Paweł II nazwał go
patronem chrześcijańskiego ładu moralnego. Msze św. w tym dniu będą sprawowane
o godz. 7.30 i 18.00. Natomiast w sobotę – 14 maja, będziemy obchodzić święto św.
Macieja, Apostoła.

5. Nowenna - We wtorek, kolejny dzień nowenny przed uroczystością Św. Antoniego
z Padwy. Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 18.00. Po Mszy św.
odprawiane będą modlitwy nowennowe. Kartki z intencjami prosimy składać do puszki
mieszczącej się przy ołtarzu św. Antoniego.

6. Spotkanie – W przyszłą niedzielę – 15 maja, podczas Mszy św. o godz. 10.30,
dzieci z naszej Parafii, przyjmą po raz pierwszy Komunię Świętą. Dzieciom i rodzicom
już dzisiaj życzymy prawdziwie katolickiego przygotowania do tak wielkiej
uroczystości. Liturgiczne przygotowanie odbędzie się w środę, czwartek i piątek
o godz. 15.30.
Obecność dzieci i Rodziców obowiązkowa. Informujemy, że w przyszłą niedzielę z racji
uroczystości Pierwszej Komunii św., suma będzie sprawowana wyjątkowo o godz.



12.30. Również 15 maja w niedzielę, po Mszy św. o godz. 18.00, odbędzie się
spotkanie z rodzicami dzieci klas czwartych, które w tym roku szkolnym będą
przeżywały rocznicę Pierwszej Komunii Św. Informujemy, że rocznica Pierwszej
Komunii Św. odbędzie się w niedzielę 22 maja na Mszy św. o godz. 10.30.

7. Nabożeństwa Fatimskie – w piątek 13 maja o godz. 20.30 odprawimy pierwsze
w tym roku nabożeństwo Fatimskie, które nawiązuje do objawień Matki Bożej
w Fatimie. Nabożeństwa Fatimskie mają charakter ekspiacyjny i są odpowiedzią na
dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników.

 8. Koncert – Przypominamy, że dziś o godz. 15.30, w naszym Sanktuarium odbędzie
się koncert pieśni maryjnych w wykonaniu zespołów folklorystycznych.
Wszystkich serdecznie zapraszamy.

9. Informacja - W związku z ostatnio pojawiającymi się pytaniami, pragniemy
przypomnieć, że do Komunii św. mogą przystępować osoby żyjące w związkach
sakramentalnych oraz stanu wolnego. Natomiast osoby żyjące w związkach
partnerskich zamieszkujące ze sobą oraz osoby związane wyłącznie ślubem cywilnym
nie mogą przystępować do sakramentu pokuty oraz Komunii św.
Przyjmowanie Komunii św. przez wyżej wymienionych jest świętokradztwem, czyli
niegodnym przyjęciem Ciała Chrystusa oraz poważnym nadużyciem przeciwko prawu
Bożemu. Również pomijanie faktu wspólnego zamieszkania przez osoby nie
posiadającego ślubu kościelnego przy okazji spowiedzi oraz zatajanie jakiegokolwiek
grzechu ciężkiego sprawia nieważność rozgrzeszenia. Zwracamy na to uwagę
w związku coraz częstszą praktyką zamieszkiwania razem przez studentów przy
akceptacji rodziców. Prosimy o poważne traktowanie sakramentu Eucharystii i Pokuty.

10. Ofiara – W minionym tygodniu zostały złożone ofiary na kościół: z Osiedla Biała
Góra 500 zł. z ul. Pilicznej 400 zł, z ul. Głównej 200 zł, z Twardej z ul. Źródlanej 500
zł i 100 zł, z Tresty 400 zł, z Unewla 100 zł, z Warszawy 200 zł. Wszystkim
Ofiarodawcom za ten dar serca serdecznie dziękujemy.

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia.
Wszystkim życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże.

11. Zmarli – W minionym tygodniu, odeszła do Pana śp.+ Anna Zielonka lat 89.
Wieczny odpoczynek …


