OGŁOSZENIA PARAFIALNE
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 08 maja 2022 r.
1. Dzisiejszą niedzielą Dobrego Pasterza, rozpoczyna się tydzień modlitw
o powołania kapłańskie. Módlmy się o nowe i święte powołania do kapłaństwa,
również i z naszej parafii.
2. W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy uroczystość św. Stanisława B.M. –
głównego patrona Polski, a w sobotę święto św. Macieja Apostoła.
3. W piątek przypada 13 maja, dlatego zapraszamy do kościoła z lampionami
o godz. 2000 na nabożeństwo fatimskie, które rozpocznie się Mszą św. w intencji
naszych rodzin. Z tej racji nie będzie nabożeństwa majowego o godz. 1800, tylko po
Mszy św. inaugurującej nabożeństwa fatimskie ok. godz. 2030.
4. W najbliższą niedzielę na Mszy św. o godz. 1030 dzieci z naszej parafii przystąpią do
I Komunii świętej, natomiast za dwa tygodnie, dzieci klas czwartych będą
dziękować Panu Bogu za dar Eucharystii, w pierwszą rocznicę I Komunii Św.
5. Zapraszamy na nabożeństwa majowe, które w kościele są odprawiane o godz. 1800,
a po nich Msza św. Natomiast w niedzielę nabożeństwo jest odprawiane po Mszy
św. o godz. 1600. W środę odbędzie się spotkanie na nabożeństwie majowym przy
kapliczce w Czołowie, a w czwartek przy krzyżu w Biskupicach. Nabożeństwa
rozpoczną się o godz. 1900.
6. W sobotę 4 czerwca organizujemy wyjazd na XXVI Spotkanie Młodych na Lednicy.
Zapisy w zakrystii i kancelarii parafialnej. Wyjazd o godz. 800. Zapraszamy
młodzież na radosne święto wiary!
7. Bóg zapłać za złożone ofiary na nowy sufit w naszym kościele przez pewne rodziny
oraz na tacę z racji drugiej niedzieli miesiąca.
8. Z prasy katolickiej mamy do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy.
9. W minionym tygodniu z naszej parafii na miejsce wiecznego spoczynku
odprowadziliśmy śp. Zofię Klimek. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia,
a w Jej intencji odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…
10. Wszystkim życzymy dobrze przeżytej niedzieli, a dobry Bóg niech otacza opieką
i błogosławi w tym rozpoczynającym się tygodniu.

