OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA
Dnia 6 V 2018

W środę dnia 9 maja w naszej parafii przeprowadzi wizytację
kanoniczną Ks. Biskup Senior dr Piotr Krupa odwiedzi Szkołę
Podstawową. O godz. 17,00 odprawi Mszę św. i udzieli Sakramentu
Bierzmowania. Prosimy o liczny udział Parafian . Dzieci kl. III podst. w
ławkach przed obrazem Matki Bożej kl. I i II Gimn. w ławkach przy
obrazie N. Serca Pana Jezusa.
Spotkanie przed Bierzmowaniem w poniedziałek - od 17,00 – do 18,00 Spowiedź Święta
młodzież kl. III gimn. i rodzin . Sprzątanie terenu przykościelnego we wtorek od 18,30
młodzież i rodzice.

1. Pan Jezus przypomina nam dzisiaj o przykazaniu miłości: „abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. To przykazanie jest wciąż aktualne i powinno nas
zachęcać do odkrywania coraz większych pokładów miłości w nas samych. A jeżeli trudno je
odnaleźć w sercu, to trzeba modlić się i prosić Zbawiciela, aby nas nią napełnił.

2. Od jutra do środy z całym Kościołem modlimy się o dobre urodzaje i za kraje głodujące.
3. We wtorek przypada uroczystość patrona Polski, św. Stanisława, biskupa i męczennika.
Trwajmy na modlitwie za naszą Ojczyznę.

4. W następną niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
5. Codziennie w maju gromadzimy się, aby uczcić Maryję, śpiewając litanię loretańską.
Nabożeństwo w kościele o godz. 17,30 , wieczorem spotykamy się przy kapliczkach.

6. Od piątku będziemy przyzywać Ducha Świętego jako przygotowanie do uroczystości
Zielonych Świąt.

7. Solenizantów i jubilatów niech Pan Jezus obdarza łaską swojej miłości.
Od jutrzejszego poniedziałku, 7 maja, przez trzy kolejne dni będziemy modlić się o dobre
urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy prosić Pana Boga o obfite plony i błogosławieństwo
dla ciężkiej pracy na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących w naszym
kraju i na całym świecie. Modlitwy włączymy do nab. majowego.
Za tydzień przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, zajmująca miejsce siódmej
niedzieli Wielkanocy.
•

Trwa czas Spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej .... Chrystus czeka !

• Nabożeństwa majowe dzisiaj o 15,30 i codziennie o 17:30 . Bardzo zapraszamy młodzież
i dzieci - potwierdzamy obecność otrzymując wpisy na nabożeństwa majowe.
Prosimy o odprawianie nabożeństw w każdej wiosce przy ozdobionych krzyżach i figurach
Polecamy nowy :”Pielgrzym „ i inne czasopisma katolickie.
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• 8 V – św. Stanisław (ok. 1030-1079), biskup krakowski, patron chrześcijańskiego ładu
moralnego, męczennik, patron Polski.

