IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - 7 maja 2017
1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny w dni powszednie
po Mszy świętej o godz. 18.00, a w niedziele i święta o godz. 16.30.
2. W przyszłą sobotę, 13 marca przypada 100. rocznica objawień w Fatimie, z tej okazji
zapraszamy na uroczystą Mszę świętą ku czci Matki Najświętszej o godz. 18.00, podczas
której zostanie poświęcona figurka Matki Bożej Fatimskiej, dar od dzieci
pierwszokomunijnych. Po mszy nabożeństwo majowe i różaniec fatimski, do którego
będzie można dołączać intencje do koszyczka wyłożonego przed figurką.
3. Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Zarządzanie sobą w czasie”. Na szkolenie zapraszamy
osoby od 50 roku życia wzwyż. Szkolenie ma formę warsztatów, podczas których będzie
można poznać złote zasady zarządzania sobą w czasie, czyli jak efektywniej wykonywać
codzienne obowiązki i mieć więcej czasu na wypoczynek, jak nauczyć się wyznaczać i
realizować zadania. Mędrzec mówi: Czas się nie spieszy, to my nie nadążamy. Szkolenie
odbędzie się w sobotę 20 maja o godz. 13.00, w salce w dolnym kościele i potrwa
ok. 4 godzin. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a poprowadzi je nasza parafianka Krystyna
Wardzińska – psycholog, trener i mentor. Osoby chętne zapraszamy do wpisywania się na
listę wyłożoną na stoliku za ławkami.
4. W najbliższym czasie zamierzają zawrzeć związek małżeński następujący narzeczeni: Julita
Agnieszka Naparty, panna z par. tutejszej i Krzysztof Adam Cira, kawaler z par. św. Faustyny
w Warszawie. Prosimy o modlitwę w intencji narzeczonych, a ktokolwiek znałby
przeszkody uniemożliwiające zawarcie tego małżeństwa, jest zobowiązany do zgłoszenia
ich w kancelarii parafialnej.
5. W przyszłą niedzielę, 14 maja, po mszy św. o godz. 17.00 zapraszamy wszystkich parafian
na kolejny Wieczór uwielbienia, który będzie miał tym razem charakter Maryjny.
Serdecznie zapraszamy.
6. Dyrekcja nowopowstałego Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie zaprasza młodzież i
rodziców na dzień otwarty 13 maja w godzinach 10.00 - 13.00, Nadarzyn, ul. Żółwińska 41.
7. W tym tygodniu w liturgii obchodzimy:
- w poniedziałek – uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika.
8. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do domu Ojca
† Marian Pluta. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie …

