OGŁOSZENIA PARAFIALNE
TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY
15 kwietnia 2018
1. Zmartwychwstały Jezus ukazał się przestraszonym, uciekającym z Jerozolimy uczniom,
którzy nie potrafili Go rozpoznać. Poznali Go dopiero, gdy pisma im wyjaśniał i łamał dla
nich chleb.
2. Dzisiaj i przez cały tydzień chcemy pochylać się nad Pismem Świętym. W Tygodniu
Biblijnym zachęcamy przede wszystkim do osobistej lektury słowa Bożego, a także do
wzięcia udziału w różnych wydarzeniach zaplanowanych w naszej okolicy, które pomogą
nam zgłębić prawdę o Bogu przemawiającym do swojego ludu w księgach Starego i Nowego
Testamentu.
3. Za tydzień, w Niedzielę Dobrego Pasterza, będziemy modlić się o nowe powołania do
służby w Kościele: kapłańskie, zakonne i misyjne.
4. Niech Zmartwychwstały oświeca swoim słowem każdy dzień życia solenizantów i
jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.
5. „Chodźcie, posilcie się!” – te słowa Pana Jezusa są zaproszeniem dla nas, abyśmy karmili
się Jego słowem. Jeszcze raz zachęcamy i zapraszamy, byśmy w Tygodniu Biblijnym znaleźli
czas choćby na krótką lekturę Świętych Ksiąg. Pan niech umacnia nas swoim
błogosławieństwem na podjęcie tego zobowiązania i na codzienne prace i obowiązki.
Nie zapominajmy też, że źródłem naszej radości i mocy do ciągłego trwania przy Chrystusie, a jeśli odeszliśmy z
powodu naszych słabości, do ciągłego powstawania, powracania, jest Boże miłosierdzie. Zmartwychwstały Pan
Jezus nie rozlicza Piotra w trzykrotnego zaparcia się Go, ale trzykrotnie pyta o miłość. I nasze grzechy, raz
powierzone Bożemu miłosierdziu, stają się „błogosławioną winą”! Dlatego Kościół przypomina, że jeszcze jest
stosowny czas na spowiedź świętą i Komunię wielkanocną.

W sobotę, 21 kwietnia 2018, Liceum Katolickie im. Jana Pawła II Collegium
Marianum w Pelplinie organizuje w godz. 10.00 - 13.00
Dzień Otwarty Szkoły.
W programie możliwość spotkania z dyrekcją, gronem pedagogicznym i uczniami
Collegium oraz sposobność obejrzenia budynku z internatem.
Szkoła oferuje uczniom możliwość rozszerzeń aż z 11 przedmiotów.
Placówka zaprasza do Pelplina tegorocznych absolwentów gimnazjów wraz z
rodzicami, a także wszystkich zainteresowanych działalnością Szkoły.
Szkoła przylega do Katedry Pelplińskiej, mieści się przy Alei Cystersów 2 w
Pelplinie.

Dzieci klas III podst. przyjdą na naukę w czwartek o 17,00 i w
niedzielę o 11,00 z rodzicami
Klasy : III Gimnazjalne dzisiaj o 11,00 w czwartek o 18,00
Na cele charytatywne młodzież Caritasu z naszego Gimnazjum
zebrała 585 i w Gołuszycach 47 zł. – Bóg zapłać ofiarodawcom.
Dziękujemy tym którzy pomogą nam w ułożeniu dekoracji wielkanocnych.
( wtorek o 18,30 )
Polecamy :”Pielgrzyma „ i inne czasopisma katolickie.

