
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

17 maja 2020 roku - VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

1. Dziś przypada III niedziela miesiąca. Składka budowlana / gospodarcza /. W tym tygodniu we wtorek będzie przywieziony z 
pracowni i  zamontowany I witraż, po odnowieniu. Koszt ma wynieść 9.200 zł. W środę będzie zabrany drugi. Bardzo dziękuję 
za dotychczasową pomoc, wsparcie finansowe, wpłaty na konto parafialne, zwłaszcza  od dwóch rodzin 3 tys zł / w kwietniu 
/ i w ub. Tyg. 2 tys. Bóg zapłać.   W dalszym ciągu trwa przycinka drzew na cmentarzu.   

2. Jutro 18 maja będziemy obchodzili 100  urodzin św. JP II. Mamy szczęście, że w parafii jest ulica ku czci naszego papieża.  
Może byłoby dobrze wywiesić flagi biało - żółte lub biało-czerwone, zapalić znicze przed każdym domem.  Zaznaczmy w 
ten sposób naszą wdzięczność i solidarność ze wszystkimi, którzy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie będą wyrażać 
P. Bogu podziękowanie za dar Ojca Świętego. Wieczorem o 18.00  Msza św. i Nabożeństwo majowe.  Zapraszam 

3. W następną niedzielę przypada Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Podtrzymując piękną polską tradycję przez 
kolejne trzy dni ,począwszy od jutra będziemy odprawiać Dni Krzyżowe, czyli nabożeństwo o dobre urodzaje. Ponieważ  
każdy z nas codziennie sięga po chleb, dlatego wołających o pomoc i o Błogosławieństwo Boże nie powinno zabraknąć  / 
zwłaszcza rolnicy /. 

4. Nabożeństwa majowe w dni powszednie po Mszy św., w soboty i niedziele o 17.30. W każdą niedzielę o 7.30 Godzinki o 
Niepokalanym Poczęciu NMP. 

5. W najbliższą sobotę były proboszcz ks. Sergiusz Borszczow będzie obchodził jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich. 
Delegacja naszych parafian uda się z życzeniami. W środę odprawimy  Mszę św. dziękczynną. Tego dnia również - 23 maja 
o 10.00 w Katedrze będą miały miejsce święcenia kapłańskie. Sakrament przyjmie 9 ks. diakonów. Polecajmy ich wszystkich 
Matce Kapłanów i módlmy się o nowe. 

6. Do biura przychodzimy tylko po niezbędne zaświadczenia lub w innych  ważnych losowo sprawach. Przypominam o nowym 
nr  telefonu do parafii   668 – 805 – 874 .!!!!! 

7. W każdą niedzielę o godz.10.30 jest transmitowana Msza św. on-line z naszego kościoła. Na stronie internetowej znajduje 
się specjalny link,  który należy otworzyć lub bezpośrednio z Youtube.   

8. Do skarbony pod figurą św. Józefa tylko do końca maja można składać w kopertach wymienianki na II półrocze  / od maja 
do października / wg zasady z jesieni ubiegłego roku.  Bóg zapłać 5 rodzinom za ofiary na daninę diecezjalną . 

9. Za tydzień po Mszach św. będzie można materialnie wspomóc Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Misio”. 
Misjonarze biją na alarm. Najbiedniejszym mieszkańcom Afryki brakuje żywności. Spróbujmy  pomóc. 
Adres:medicus@ump.edu.pl lub redemptoriis.misio@wp.pl       

10. Pod chórem nowy nr „Gościa Niedzielnego” - 5 zł ; Mały Gość dla dzieci – 5 zł i Przewodnik Katolicki – 6 zł; Darmowe „Dobre 
Nowiny”,  / w nich m.in. artykuł z ok. 100-lecia Urodzin św. Jana Pawła II /  

11. Bóg zapłać sprzątającym kościół za  przygotowanie do niedzielnej liturgii i za zrobienie dekoracji z ok.100-lecia urodzin św. 
Jana Pawła II. Dziękuję za pomoc  w pracach na plebanii, w ogrodzie i w salce parafialnej. Niech Bóg wszystkim hojnie 
wynagrodzi za  tak wielką  życzliwość!  Życzę błogosławionego nowego tygodnia. Szczęść Boże! 
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