
1. Nabożeństwo majowe - W naszym kościele nabożeństwo majowe odprawiamy po
Mszy Świętej wieczornej ok. godz. 18.30, a w niedzielę o godz. 17.30.
Przypominamy, że podczas nabożeństw modlimy się o pokój na Ukrainie.
Zachęcamy wszystkich do licznego udziału w tym pięknym nabożeństwie.

2. Spotkanie – Dziś po Mszy św. o godz. 18.00, odbędzie się spotkanie z rodzicami
młodzieży klas ósmych, która ma zamiar przystąpić do sakramentu bierzmowania.
Jednocześnie informujemy, że 29 maja podczas Mszy św. godz. 18.00, ordynariusz
Diecezji Radomskiej - Ks. Bp Marek Solarczyk, udzieli młodzieży naszej Parafii
sakramentu Bierzmowania. Prosimy również o modlitwę w intencji tej młodzieży, aby
dary Ducha Świętego umocniły ich w miłości do Chrystusa i założonego przez Niego
Kościoła.

3. Informacja – Podajemy do wiadomości, że w związku z liturgicznym
przygotowaniem młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania, w najbliższy
czwartek po nabożeństwie majowym wyjątkowo nie będzie adoracji do godz. 19.30.

4. Nabożeństwo do św. Anny - Przypominamy, 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. o godz.
17.45.

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

6. Nowenna do Ducha św. - W piątek rozpoczniemy 9-dniową nowennę przed
Zesłaniem Ducha Świętego, która będzie włączona w nabożeństwa majowe.
Celem nowenny jest nasze przygotowanie na przyjęcie darów Ducha Świętego
w uroczystość Zielonych Świąt.

7. Podziękowanie – Składamy serdeczne podziękowania Rodzicom dzieci
pierwszokomunijnych, za sfinansowanie renowacji kielicha mszalnego. Koszt renowacji
wyniósł 1600 zł. Odnowiony kielich znajduje się na ołtarzu soborowym.

Taca gospodarcza – Tydzień temu była zbierana taca gospodarcza.



Na inwestycje w naszej Parafii, wpłynęły następujące ofiary: z Tresty – Twardej w kwocie
– 511 zł, z Unewla w kwocie – 196 zł i ze Smardzewic w kwocie – 5799 zł. W minionym
tygodniu zostały złożone ofiary na kościół: ze Smardzewic z ul. Głównej 500 zł, z ul.
Pilicznej 200 zł, z Os. Biała Góra 300 zł, z ul. Wesołej 100 zł, z Twardej z ul. Głównej
800 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.

8. Zmarli – W minionym tygodniu, odeszli do Pana śp.+ Stefania Składowska lat 85
oraz śp. + Ryszard Głowacz lat 68.
Wieczny odpoczynek …


