
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1 MAJA – NIEDZIELA BIBLIJNA 

1. Rozpoczynamy miesiąc Maryjny – maj. Zapraszam wszystkich czcicieli Matki Bożej do czynnego uczestniczenia w 
nabożeństwach majowych. W tym roku dla dzieci przy grocie MB od poniedziałku do piątku o godz. 17.00 / przynosimy 
książeczki /. Dla młodzieży i dorosłych w kościele o godz. 20.00. W soboty i niedziele o17.30. Zachęcam do spotykania 
się na wioskach przy figurach, podtrzymując dawną tradycję.  

2. Dziś w Polsce przeżywamy Niedzielę Biblijną i rozpoczęcie Tygodnia Biblijnego. Zachęcam do otwarcia Pisma Świętego 
i przeczytania choćby małego fragmentu – najlepiej rodzinnie. 

3. 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wywieśmy flagi na cześć MB biało-niebieskie i by uczcić 
Ojczyznę flagę narodową. 

4. We wtorek 3 maja Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. jak w niedzielę. W tym dniu o 8.00 Msza św. w intencji 
naszych Strażaków z racji wspomnienia św. Floriana 4 maja. Dziękując za oddaną służbę będziemy wpraszać Boże 
błogosławieństwo oraz bezpieczeństwo na kolejny rok. 

5. Dziś na Mszę św. o godz. 18.00 i spotkanie proszę młodzież, która ma przyjąć sakrament bierzmowania 16 maja. Kolejne 
spotkanie z próbą liturgiczną w piątek o godz.19.00. 

6. Za tydzień IV Niedziela Wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza. W całym Kościele obchodzimy Światowy Tydzień 
modlitw o powołania kapłańskie. Ofiary przed kościołami na utrzymanie naszego Seminarium Duchownego w Poznaniu. 

7. Pierwsza spowiedź dla dzieci przed I komunią św.: w czwartek o 15.00.  

8. W I czwartek i I piątek objazd chorych od 9.00 według stałego planu. 

9. Bóg zapłać za złożone ofiary na potrzeby naszego kościoła i siedmiu rodzinom za koperty na daninę diecezjalną. Na 
potrzeby diecezjalnej Caritas zebraliśmy w zeszłą niedzielę 537 zł. Bóg zapłać! 

10. W poniedziałek odbyło się spotkanie z Panami, którzy przygotowują projekt położenia nowej instalacji elektrycznej w 
naszym kościele, a w czwartek Pani Konserwator dopełniła badań konserwatorskich na sklepieniu kościoła, przed 
czekającym nas na wiosnę malowaniem. Od tego tygodnia planujemy kontynuowanie prac na cmentarzu – położenie 
kostki w kolejnych alejkach. 

11. Pielgrzymka na Warmię i Mazury w dniach 19 – 22 . 09. 2022 odbędzie się. Proszę zapisanych o wpłacanie I raty w 
wysokości 200 zł. Można się jeszcze zapisywać. Jest jeszcze 12 wolnych miejsc. 

12. Zmarli nasi parafianie: śp. Ludwika Pustkowiak l.88 ; śp. Krystyna Klemka l.75 oba pogrzeby odbyły się w tygodniu ; śp. 
Marian Miężał – l.68 – pogrzeb w środę o 11.00 ; śp. Bronisław Biber l.78 – pogrzeb w środę o 14.00. Dobry Jezu…. 

13. W tygodniu w liturgii: we wt. – NMP Królowej Polski; w śr. – św. Floriana – patrona strażaków; w pt. – św. Apostołów Filipa 
i Jakuba. 

14. 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 oraz specjalne książeczki „ 31 dni z Maryją ” w cenie 5 zł. 

15. Bardzo dziękuję Paniom, które regularnie w każdą sobotę sprzątają kościół. Panom, którzy pomagali w minionym tygodniu 
w pracach w kościele i na plebanii bardzo dziękuję. Szczęść Boże ! 

 

 

 

 


