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Ogłoszenia parafialne
VI Niedziela Wielkanocna
9 maja 2021 r.
„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.”
(J 15, 12)
1. Dziękuję za wszystkie ofiary duchowe i materialne
składane na rzecz naszej parafii.
2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe w tygodniu o godz.
17.30, a w niedziele o 16.30. Zapraszamy do modlitwy
szczególnie dzieci, uczniów z klas młodszych i starszych.
Dla nich w zakrystii są do odebrania plansze, które będą
pomocą w modlitwie.
3. W czwartek 13 maja obchodzimy wspomnienie Matki
Bożej Fatimskiej oraz 40. rocznicę zamachu na Jana Pawła
II. Zapraszamy na nabożeństwo fatimskie już od godz.
17.30. Rozpoczniemy je śpiewem litanii loretańskiej, po niej
będziemy sprawowali Mszę świętą ku czci Matki Bożej z
Fatimy, a następnie nabożeństwo różańcowe z procesją,
zakończone błogosławieństwem.
4. W tym tygodniu ostatnia próba dla dzieci
pierwszokomunijnych – we środę o godz. 16.00. Spowiedź
dzieci pierwszokomunijnych, ich rodziców i rodzin
odbędzie się w piątek o godz. 16.00. Zachęcamy do
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duchowego przygotowania się całej rodziny do wydarzenia
I Komunii św. dzieci, a wszystkich parafian proszę o
modlitwę w intencji tych rodzin.
5. Zapraszam rodziców dzieci pierwszokomunijnych do
sprzątania kościoła we czwartek od godz. 15.00 do 17.00
oraz w piątek od godz. 19.00. Proszę przynieść ze sobą
narzędzia do sprzątania.
6. Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do
bierzmowania odbędzie się we wtorek o godz. 16.00.
Rodziców tej młodzieży zapraszam na spotkanie w kościele
we środę po Mszy św., tj. o godz. 18.45.
7. Dziś w „Gościu Niedzielnym” ciekawe artykuły: o
objawieniach maryjnych; o seniorach, czyli osobach
starszych, które są bogactwem Kościoła; o sporze wokół
paszportów covidowych, a także o Muzeum Wolnego
Czasu w Krynicy Morskiej. Zachęcamy do lektury! Jest
także do nabycia Mały Gość niedzielny.
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