
 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

29  kwietnia  2018 
V  NIEDZIELA  WIELKANOCY  

    1. „Trwajcie we mnie" - odpowiada nam Jezus słowami Ewangelii. Latorośl 
tylko dlatego owocuje pięknymi gronami, że jest złączona z krzewem. My 
owocujemy tylko dlatego, że jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem. Owocowanie to 
cecha przyjaciół Boga. Komunia serc i zgoda woli - tak najkrócej możemy opisać 
Boże zaproszenie. Jakie to niezwykłe. Ja mogę być przyjacielem Boga. Prośmy 
więc, abyśmy budowali przyjaźń z Chrystusem i w niej trwali. 
   2. Dziś w Kościele w Polsce przeżywamy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa 
Polskiego w czasie II wojny światowej. Miłosiernemu Bogu polecamy wszystkich 
poległych, pomordowanych i tych, którzy powołani zostali do wieczności po latach 
cierpienia i prześladowań. 
   3. We wtorek rozpoczyna się miesiąc maj poświęcony Matce Bożej. Serdecznie 
zapraszam do wyśpiewywania chwały Maryi w litanii loretańskiej podczas 
nabożeństw majowych, które będą odprawiane w tygodniu o godz. 18.00 i po nim 
Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek wspomnienie Świętego Józefa, rzemieślnika – patrona ludzi pracy; 
- we środę przypada Dzień Flagi – pamiętajmy o wywieszeniu naszych barw 
narodowych, za które Rodacy oddawali swoje życie; 
- we czwartek uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski; Msze Święte 
o godz. 9.00 i 18.15 po majowym; tego dnia z racji na 1-szy czwartek miesiąca  
o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja wspólnoty Krwi 
Chrystusa;   
- w piątek z racji na 1-szy piątek miesiąca przed południem odwiedziny chorych  
a od godz. 17.00 spowiedź pierwszopiątkowa; po Mszy Św. adoracja do godz. 19.30; 
- w sobotę w godz. 9.00 – 11.00 spowiedź dzieci i rodziców przed I Komunią Świętą. 
   5. W przyszłą niedzielę przybędzie do naszej parafii ks. bp Michał Janocha  
z wizytacją kanoniczną, która w każdej parafii odbywa się co 5 lat. Serdecznie 
wszystkich zapraszam do wspólnej modlitwy i dania świadectwa życia parafialnego. 
Podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 ks. bp Michał udzieli grupie dzieci I Komunii 
Świętej w związku z tym proszę o wyrozumiałość przy parkowaniu. 
   6. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca zbiórka do puszki Caritas jako 
wsparcie rodzin objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać. 
   7. Trwa akcja zbierania nakrętek i baterii na rzecz rehabilitacji Wojtka. 
   8. Terminy prób dla dzieci przed Rocznicą I Komunii Świętej: 10 05 godz. 19.15. 
   9. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa. 
 10. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w tygodniu. 


