OGŁOSZENIA PARAFIALNE
III NIEDZIELA WIELKANOCNA

01 maja 2022 r.
1. Za tydzień będziemy obchodzić Niedzielę Dobrego Pasterza, którą rozpocznie się tydzień
modlitw w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Módlmy się o dobre i święte powołania,
również i z naszej parafii.
2. Dziś rozpoczynają się nabożeństwa majowe, które w kościele będą odprawiane o godz. 18 00, a po
nich Msza św. Natomiast w niedzielę nabożeństwo będzie odprawiane po Mszy św. o godz. 16 00.
Zachęcamy do udziału w nabożeństwach.
3. We wtorek przypada uroczystość NMP Królowej Polski oraz 231. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Tego dnia Msze św. będą odprawione tak jak w niedzielę. Na Mszy św.
o godz. 1200 będziemy dziękować Panu Bogu za wolną Ojczyznę, prosząc o Boże
błogosławieństwo i pokój dla wszystkich rodaków i świata.
4. 02 maja przypada Dzień Flagi RP. Pamiętajmy o wywieszeniu flagi przed posesjami naszych
domów. Po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja.
5. W środę przypada wspomnienie św. Floriana, patrona strażaków, którym dziękujemy za służbę
społeczeństwu, a w naszej parafii za udział w nabożeństwach kościelnych. Tego dnia na Mszy św.
o godz. 1800 w sposób szczególny będziemy się modlić w Ich intencji, serdecznie zapraszamy.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W I piątek od
rana odwiedzimy chorych, a spowiedź rozpocznie się od godz. 1730. Po Mszy świętej o godz. 1800
odbędzie się spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. Natomiast
w sobotę o godz. 900 Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za nasze grzechy
i całego świata, adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa.
7. Bóg zapłać tym, którzy troszczą się o naszą świątynię i za ofiary na nowy sufit.
8. Z prasy katolickiej jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy.
9. W minionym tygodniu z naszej parafii na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy
śp. Stanisława Szablewskiego. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia, a w Jego
intencji odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…
10. Wszystkim obecnym i ich rodzinom życzymy dobrze przeżytej niedzieli, a dobry Bóg niech
otacza opieką i błogosławi w rozpoczynającym się tygodniu.

