WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
SIÓDMA NIEDZIELA WIELKANOCY
Parafia bł. Władysława z Gielniowa
w Warszawie

– 13 maja 2018 r. –

1.

Dziś obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

2.

Trwa Nowenna do Ducha Świętego przed Niedzielą Zesłania Ducha Świętego.
Nowenna połączona jest z nabożeństwem majowym. Nabożeństwa majowe
odprawiane są w dni powszednie o godz. 18.30, a w soboty i niedziele o godz.
17.30.

3.

Dziś przypada także 101. rocznica początku objawień Fatimskich. Nabożeństwo
majowe o godz. 17.30 połączone jest z nabożeństwem fatimskim.

4.

Spotkanie Misji Świętej Teresy odbędzie się dziś po Mszy św. o godz. 10.30.
Członkowie Misji otaczają adopcją duchową kapłanów i kleryków. Zapraszamy
osoby które chciałyby przyłączyć się do jej grona.

5.

Zebranie rodziców dzieci pierwszokomunijnych ze SP 330, kl. III e, f, g, h,
i SP 340, kl. a, b, c, d odbędzie się poniedziałek 14 maja o godz. 20.00.

6.

Pierwsza Komunia święta dla dzieci ze SP 330, kl. III e, f, g, h odbędzie się
w sobotę 19 maja o godz. 9.30.
Pierwsza Komunia święta dla dzieci ze SP 340, kl. III a, b, c, d odbędzie się
w sobotę 19 maja o godz. 12.00.
Rocznica Pierwszej Komunii świętej dzieci ze szkoły 340 i innych szkół
odbędzie się w niedzielę 20 maja o godz. 9.00.

7.

Kancelaria parafialna nie będzie czynna w czwartek i piątek (17 i 18 maja) po
południu ze względu na spowiedź dzieci komunijnych.

8.

W piątek 18 i 25 maja nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu po
Mszy św. o godz. 19.00 ze względu na przygotowania kościoła do uroczystości
komunijnych.

9.

W środę 16 maja obchodzić będziemy uroczystość św. Andrzeja Boboli,
Głównego Patrona Polski i Metropolii Warszawskiej. Centralne obchody odbędą
się w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej o godz. 18.00.
Wspólnota mam zaprasza w tym dniu na Mszę św. w intencji naszego kraju
o godz. 10.00. Po Mszy wspólna Litania Loretańska o pokój na świecie
i w Polsce.

10. Spotkanie Rady parafialnej odbędzie się w czwartek 17 maja o godz. 20.00.

11. Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” zaprasza w czwartek
17 maja po Mszy św. o godz.19.00 na kolejne spotkanie formacyjne w sali nr 1
budynku parafialnego „B”. Temat: Dekalog Przedsiębiorcy. Relacje. Gdzie
dwóch albo trzech, czyli o relacjach w pracy. Wstęp wolny.
12. W sobotę 19 maja, jak w każdą III sobotę miesiąca, Msza św. połączona
z nabożeństwem do św. Rity o godz. 18.00. Intencje i ofiary można składać
w zakrystii lub do puszki przy figurze św. Rity. Zachęcamy do przyniesienia na
nabożeństwo czerwonych róż.
13. Grupa Odnowy w Duchu Świętym i Schola Dziecięca zapraszają w Wigilię
Zesłania Ducha Świętego, tj. w sobotę 19 maja, po Nabożeństwie do św. Rity, na
wspólne czuwanie, które zakończy się o godz. 21.00 Apelem Maryjnym.
14. W następną niedzielę, 20 maja, o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie Koła
Przyjaciół Radia Maryja, a po spotkaniu - Msza św. o godz. 12.00 w intencji
Kościoła, Ojczyzny, Radia i Telewizji Trwam.
15. Koło Radia Maryja zaprasza na pielgrzymkę do Torunia w sobotę 2 czerwca,
a także na ogólnopolskie pielgrzymki dzieci i młodzieży do Częstochowy
w dniach: 26 maja i 16 czerwca. Informacje na tablicy Koła, przy wyjściu
z kościoła.
16. Zachęcamy gorąco do codziennej, choćby krótkiej, adoracji Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu,
która odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.45.
17. Parafialny Zespół Caritas przyjmuje zgłoszenia dzieci na kolonie letnie w ośrodkach
kolonijnych Caritas w górach i nad morzem. Bliższe informacje na tablicy ogłoszeń
Caritas.
18. Wszystkim parafianom i przyjaciołom naszego kościoła, którzy w tym tygodniu
będą obchodzić swoje imieniny bądź urodziny, składamy najlepsze życzenia
i zapewniamy o naszej modlitwie, polecając ich opiece Patrona parafii.

