Parafia pw. Świętego Józefa Rzemieślnika
w Swarzędzu
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE: 16.05.2021
1. W ostatnim czasie zakupiony został nowy 70 calowy
telewizor, który zastąpił dotychczasowy wysłużony już rzutnik
i ekran do wyświetlania pieśni podczas Mszy Świętych.
Dziękuję tym, którzy pomogli go ostatnio zamontować
2. Dziękuję za wszystkie ofiary składane na Daninę Diecezjalną
i za wszystkie ofiary składane przy tej okazji na dalsze
ocieplenie zewnętrzne naszego kościoła, które to prace
chcemy rozpocząć od września
3. We wtorek jak zawsze o g. 19.00 sprzątanie kościoła.
Bóg zapłać wszystkim, którzy troszczą się o to, by w naszym
kościele zawsze było czysto. Dziękuję też wszystkim, którzy
troszczą się o ogród
4. Nabożeństwa Majowe w tym tygodniu: w poniedziałek
o g.7.30, wtorek, środa, czwartek, piątek po Mszy Świętej,
w sobotę o g.17.30, a w niedzielę o g.18.30
5. W tym tygodniu wyjątkowo nie będzie czwartkowej
wieczornej Adoracji Najświętszego Sakramentu
6. W
środę
przypada
19
–
ty
dzień
miesiąca.
W Roku Świętego Józefa, w tym miesiącu wyjątkowo nie
w tym dniu, a w poniedziałek 17 maja o g.7.30 w łączności
z nabożeństwem majowym odbędzie się nabożeństwo
ku czci świętego Józefa w intencji rodzin, osób chorych,
w
podeszłym
wieku,
samotnych
i
umierających.
O g. 8.00 Msza Święta wotywna o św. Józefie.
Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy
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7. W przyszłą niedzielę o g. 20.00 rodzice młodzieży, która
9
czerwca
przyjmie
sakrament
bierzmowania
(uczniowie 8 klasy Szkoły Podstawowej) oddają dokumenty,
o których zostali poinformowani na ostatnim spotkaniu w dniu
13
maja
i
dzienniczki
młodzieży
potwierdzające
ich dotychczasową obecność na spotkaniach
8. W przyszłą niedzielę, także jak co miesiąc kolejny finał
naszej akcji: "Złotówka na Józefa". Monety układać
będziemy po Mszy Świętej o g.11.30. Osoby, które nie mogą
uczestniczyć w tej akcji mogą na pozostałych Mszach
Świętych pozostawić złotówki w koszyku przy wyjściu
z kościoła. Zapraszam do wspólnej zabawy i pomocy.
Dla dzieci przewidziana jest jak zawsze mała niespodzianka
9. W naszej parafii trwa nieustannie peregrynacja obrazu
świętego
Józefa
po
naszych
rodzinach.
Osoby zainteresowane przyjęciem obrazu zapraszam
do zakrystii w celu wybrania terminu
10.
3
czerwca
przeżywać
będziemy
Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało).
Procesja Eucharystycznego w tym roku rozpocznie się
po Mszy Świętej o g.10.00 i przejdzie ulicami Kaczorowskiego,
Bema, Tortunia i Staszica. Pierwszy ołtarz ustawiony będzie
u Państwa Matelów (ul. Kaczorowskiego – tel. 608 652 559),
drugi u Państwa Franczaków (ul. Bema – tel. 601 880 995),
trzeci u Państwa Staszaków (od strony ul. Tortunia –
tel. 693
563 815) i czwarty u Państwa Matelów
(ul.
Staszica
–
506
565
859).
Bardzo
proszę,
aby w przygotowanie poszczególnych ołtarzy zatroszczyli się
mieszkańcy tych ulic pomagając gospodarzom, u których
będzie wyznaczone miejsce na ustawienie ołtarzu.
I tak: pierwszy ołtarz: cała ul. Kaczorowskiego, drugi ołtarz:
cała ulica Bema, trzeci ołtarz: cała ulica Tortunia,
czwarty ołtarz: cała ul. Staszica. Proszę o zgłaszanie się do
gospodarzy poszczególnego ołtarza do następnej niedzieli
23 maja
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11.
Serdecznie dziękuje za każde materialne wsparcie
parafii.
Ofiary można składać także na konto parafii św.
Józefa Rzemieślnika w Swarzędzu: Santander Bank Polska:
32 1090 1362 0000 0001 0731 1967. Każdego dnia podczas
Mszy Świętej pamiętam w modlitwie o wszystkich
ofiarodawcach i dobroczyńcach
ks. Łukasz Lewandowski
proboszcz parafii
BIERZMOWANIE 9.06.2021 - Bp Szymon Stułkowski
OBOWIĄZKOWE SPOTKANIA PRZED BIERZMOWANIEM
 13.05 – czwartek g. 20.15 - Spotkanie w kościele dla rodziców
 23.05 – niedziela g.20.00 - Spotkanie w kościele dla rodziców (rodzice oddają
dokumenty, o których zostali poinformowani na ostatnim spotkaniu i dzienniczki
potwierdzające dotychczasową obecność młodzieży)
 27.05 – czwartek g.19.30 - Próba dla młodzieży w kościele
 29.05 – sobota - g.19.30 – Próba dla młodzieży w kościele
 5.06 – sobota - g.19.30 – Próba generalna dla młodzieży w kościele z rodzicami
 8.06 – wtorek: 16.00 – 17.30 - Spowiedź święta dla młodzieży i rodziców
 8.06 – wtorek: 19.00 - Sprzątanie kościoła przez rodziców
 9.06 – środa - g.16.30 – Bierzmowanie – obecność w kościele ze świadkami o g.16.05

SĄ TO SPOTKANIA OBOWIĄZKOWE !!!
PODCZAS BIERZMOWANIA OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY !!!
ks. Łukasz Lewandowski
proboszcz parafii
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