OGŁOSZENIA PARAFIALNE
24 kwietnia 2022 roku – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
1. Dziś II Niedziela Wielkanocna - Niedziela Miłosierdzia Bożego, a tym samym rozpoczęcie w Kościele

Tygodnia Miłosierdzia. To patronalne święto Caritas . Paniom należącym do Parafialnego Koła Caritas,
służącym ofiarnie P. Jezusowi i ludziom składam z serca szczere podziękowanie. Serdecznie zapraszam
dzisiaj o godz.15.00 do kościoła na Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego. Wieczorem Msza św. z
udziałem młodzieży. Rodziców i kandydatów do bierzmowania proszę o przybycie razem z młodzieżą o
godz.18.00 na Mszę św. i omówienie spraw związanych z przyjęciem sakramentu bierzmowania. Po
Mszach św. dobrowolna zbiórka przed kościołami na potrzeby Caritas.

2. Bóg zapłać wszystkim, którzy dziś oddali krew podczas akcji - Dzień „oddaj krew – podaruj życie”.
3. W piątek o godz.19.00 na obowiązkowe spotkanie proszę wszystkich kandydatów do bierzmowania z

rodzicami – także kl.VII / prezentacja 1,5 h /.

4. Za tydzień na Mszę św. o 10.30 proszę rodziców z dziećmi komunijnymi.
5. W przyszłą niedzielę 1 maja rozpoczynamy Tydzień Biblijny i Nabożeństwa majowe ku czci NMP. W tym

roku będą w tygodniu od poniedziałku do piątku o 20.00 zakończone Apelem Jasnogórskim. W soboty i
niedziele przed Mszami św. Zachęcam do spotykania się na wioskach przy figurach, podtrzymując
dawną tradycję.

6. Prasa katolicka: Przewodnik Katolicki 8 zł / rozważania na nowy miesiąc /; Mały Przewodnik dla dzieci

– 7 zł.; Gość Niedzielny,. Miłujcie się po 8 zł. i Mały Gość dla dzieci 5 zł. Za tydzień specjalne książeczki
„ 31 dni z Maryją ” w cenie 5 zł.

7. Biuro we wtorek czynne wyjątkowo przed Mszą św. Od godz.17.00 – 17.45!!! W pozostałe dni bez zmian.

Przypominam, że można zamawiać intencje do grudnia i wymienianki za bliskich zmarłych na II półrocze
/ do końca maja /.

8. W tygodniu w liturgii: w pon. – święto św. Marka Ewangelisty; we wt. św. Wojciecha, bp i m.; w piątek św.

Katarzyny ze Sieny.

9. Bóg zapłać za złożone ofiary na potrzeby naszego kościoła i kilkunastu rodzinom za koperty na daninę

diecezjalną. Kto jeszcze chciałby dopełnić tego obowiązku, może z kościoła zabrać kopertę i wrzucić do
skarbony znajdującej się pod figurą św. Józefa.

10. Zapisy w biurze lub zakrystii na pielgrzymkę na Warmię i Mazury w dniach 19 – 22 . 09. 2022!!!
11. Bardzo dziękuję Paniom, które regularnie w każda sobotę sprzątają kościół. Wszystkim Szczęść Boże !

