
 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

10  maja  2015 
VI  NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO 

  1. „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” – Pan Jezus zapewnia nas w 
dzisiejszej Ewangelii. Mówi nam o swojej miłości. Umiłował nas tak bardzo, że 
oddał za nas swoje życie. I o swojej miłości względem każdego z nas nieustannie nas 
przekonuje, również podczas obecnej Eucharystii. 
   2. Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 grupa dzieci z naszej parafii 
przeżywała będzie Rocznicę I Komunii Świętej. Dzieci oraz ich rodziców i rodziny 
polecamy wspólnej modlitwie.                                                                                                                
   3. Zapraszam do wspólnego wyśpiewywania chwały Maryi podczas nabożeństw 
majowych, które są odprawiane w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta  
a w niedzielę o godz. 17.15. Pięknym zwyczajem jest również śpiew litanii 
loretańskiej przy kapliczkach poświęconych Matce Bożej znajdujących się na 
terenie naszej parafii.  
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek o godz. 19.30 w salce obok kruchty spotkanie dla wszystkich 
chętnych włączyć się w przygotowanie Festynu Parafialnego; do zakrystii lub 
kancelarii można przynosić rzeczy, które wszystkim mam posłużą w przygotowaniu 
losowania na „Szczęśliwy los”; 
- we środę z racji na 13 dzień miesiąca w rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie 
nabożeństwo fatimskie połączone z nabożeństwem majowym; rozpoczyna się VII 
rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej pod hasłem – „Potęga rodziny. Domowy Kościół, 
którego nie przemogą bramy piekła”; na to nabożeństwo serdecznie zapraszam;  
- w piątek początek nowenny do Ducha Świętego przygotowujący nas do 
Uroczystości Zesłania Ducha Świętego; 
- w sobotę  o godz. 11.30 dzieci ze szkoły Pro Futuro po raz pierwszy przystąpią do 
Stołu Eucharystii; spowiedź dla dzieci i rodziców w piątek o godz. 18.00; 
   5. Decyzją Konferencji Episkopatu Polski we wszystkich kościołach w Polsce 
przeprowadzana jest kwesta na rzecz poszkodowanych przez trzęsienie ziemi w 
Nepalu. Odpowiadamy w ten sposób na apel Papieża Franciszka, aby ofiary 
kataklizmu nie pozostałe same z tą tragedią, lecz były otoczone naszą modlitwą  
i konkretnym wsparciem materialnym. Za każdy dar serca złożony do puszki przy 
wyjściu z kościoła serdeczne Bóg zapłać.  
   6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
   7. Składam z serca płynące Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła 
w dzisiejszą niedzielę. Szczególne słowo Bóg zapłać kieruję do panów, którzy 
wczoraj ustawili rusztowanie i przenieśli materiały potrzebne do prowadzenia prac 
przy ociepleniu kościoła. Wszystkie rodziny naszej parafii oraz sympatyków 
polecam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin. 


