PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
W niedzielę, 7 maja 2017r. podczas
Mszy św. o godz. 9:15 (j. angielski)
i 12:15 (j.polski) odbędzie się w naszym
kościele uroczystość Pierwszej Komunii świętej.
Módlmy się za wszystkie dzieci pierwszokomunijne,
by przez całe życie pozostały w łączności z Panem
Jezusem i nie straciły wiary, a ich życie było
ciągłym jej pomnażaniem.
PIERWSZY CZWARTEK, PIĄTEK I SOBOTA
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek
i sobota miesiąca maja. W czwartek - Koronka do
Miłosierdzia Bożego o godz. 18:30. W piątek odwiedziny
chorych oraz wystawienie Najświętszego Sakramentu
i spowiedź od godz. 18:00, w sobotę - różaniec
wynagradzający i nabożeństwo majowe o godz. 8:30.
„MATKI W MODLITWIE”
Spotkania „Matek w Modlitwie” w miesiącu maju
będą odbywać się we wtorki o godz. 18:00.
„CHOSEN”
Kolejne spotkanie dla młodzieży z serii „Chosen” w piątek, 12 maja o godz. 20:00. Zapraszamy!
SPEKTAKL - "GWAŁTU, CO SIĘ DZIEJE!"
Teatr Scena 419 zaprasza do sali parafialnej na
trzyaktową sztukę Aleksandra Fredry "Gwałtu, co się
dzieje!"- w tę niedzielę, 30 kwietnia - godz. 18:15.
Wstęp bezpłatny (mile widziane dobrowolne datki).
ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
Akademia z okazji 226. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja odbędzie się w środę, 3 maja po
Mszy św. wieczornej, w sali parafialnej.
MISJE W TANZANII
W imieniu naszego Zgromadzenia i Sióstr pracujących
w Tanzanii, tą drogą przekazujemy gorące
podziękowanie za pomoc finansową i wsparcie
modlitewne dla pracy misyjnej Sióstr Urszulanek SJK w
Tanzanii. Otrzymałyśmy bardzo dokładne sprawozdanie
z działalności Zawodowej Szkoły Krawieckiej w Issuna,
która poza kształceniem obejmuje wspieranie rodzin
wielodzietnych, żyjących w bardzo trudnych warunkach
materialnych, katechezę, leczenie i w wielu przypadkach
ochronę przed niebezpieczeństwem dużego miasta.
Dotychczasowym
Sponsorom
przekazałyśmy
dokładniejsze informacje. Jeżeli to możliwe, prosimy
o dalsze wsparcie. Bóg zapłać! S. Kinga Lewicka
KATOLICKA LIGA KOBIET
Katolicka Ligia Kobiet serdecznie dziękuje za
poparcie kawiarenki „Jedność” w ubiegłą niedzielę.
Dochód $750.00, wraz z donacją, został przekazany na
Polską Szkołę im. S. Staszica.
FILM: "IGNATIUS OF LOYOLA"
Szkoła średnia Mother Teresa zaprasza na projekcję
filmu pt: "Ignatius of Loyola", która odbędzie się
w piątek, 5 maja o godz. 19:00 w audytorium szkoły,
(1065 Sunningdale Rd.E.). Wstęp $5.00.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Maj - dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku - to
w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej.
W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się
wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach
i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych,
nazywanych "majówkami". Jeszcze dziś przejeżdżając
w majowy wieczór przez polskie wsie można usłyszeć
pieśni maryjne. Centralną częścią nabożeństwa
majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych
hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej
wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. To
piękny zbiór komplementów dla Maryi. Nie ma
pewności, kiedy powstała Litania Loretańska.
Prawdopodobnie jakaś jej wersja znana była już w XII
wieku we Francji. Pewne jest to, że zatwierdził ją
oficjalnie papież Sykstus V w 1578 r. Nazwę
"Loretańska" otrzymała od miejscowości Loretto we
Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana
i odmawiana prawdopodobnie od 1531 r. Przypuszcza
się, że część tytułów Maryi pochodzi z wpisów
w księgach sanktuarium Domku Loretańskiego. Tekst
litanii miał przedłożyć do zatwierdzenia papieżowi
Grzegorzowi XIII archidiakon Guido Candiotti.
11 czerwca 1587 r. Sykstus V obdarzył "Litanię
Loretańską" dwustu dniami odpustu. Kolejne odpusty
przypisali do niej Pius VII i Pius XI. W 1631 r. Święta
Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w
tekście samowolnych zmian; te, które następowały,
posiadały aprobatę Kościoła. Kiedyś w litanii było
więcej tytułów, m.in.: Mistrzyni pokory czy Bramo
odkupienia. Później pojawiały się inne wezwania
(inwokacje): Królowo Różańca Świętego (1675),
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta (1846),
Matko Dobrej Rady (1903), Królowo pokoju (1917),
Królowo Wniebowzięta (1950), Matko Kościoła (1980),
Królowo Rodzin (1995), Matko Miłosierdzia (2015).
W litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w
sumie 49, a w Polsce 50. Po zatwierdzeniu liturgicznej
uroczystości NMP Królowej Polski, obchodzonej
3 maja, do Litanii dołączono 12 października 1923 r.
wezwanie "Królowo Polskiej Korony", przekształcone
po drugiej wojnie światowej na "Królowo Polski".
Nabożeństwa majowe w naszym kościele będą
odprawiane od poniedziałku do piątku o godz. 18:30,
w soboty o godz. 8:30. W każdą niedzielę miesiąca
maja będziemy czcić Maryję śpiewając Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
o godz. 7:30. Zapraszamy.
INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC MAJ
Za Ojca Św.; O powołania kapłańskie i zakonne;
O bł. Boże dla Dzieci Pierwszokomunijnych;
O opiekę Matki Bożej dla wszystkich Matek żyjących
oraz o radość wieczną dla zmarłych.
KAWIARENKA „JEDNOŚĆ”
Klub Seniorów zaprasza do kawiarenki w dzisiejszą
niedzielę od godz. 8:00 do 14:00.

