
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
28  kwietnia  2019 

NIEDZIELA  MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
   1. Któż z nas nie chciałby zobaczyć zmartwychwstałego Pana Jezusa mówiącego: 
„Pokój wam!”. Nie widzimy Go tak jak uczniowie, ale wierzymy w Jego żywą 
obecność niosącą pokój i radość. Obchodzimy dziś niedzielę Miłosierdzia Bożego, 
która przypomina nam, że miłość Boga jest większa od naszego grzechu. Bóg jest 
naszym wybawieniem. Nie bądźmy na Niego obojętni. Dziękujmy Bogu za Jego 
miłosierdzie i prośmy o umocnienie naszej wiary. 
   2. Z racji na dzisiejsze święto zapraszam do nawiedzenia kościoła w godzinie 
Męki Chrystusa o godz. 15.00 by ofiarować swój czas i modlitwę, którą pozostawił 
przez wstawiennictwo Św. Siostry Faustyny – Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek święto Świętej Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła 
– patronki Europy; tego dnia przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa 
Polskiego w czasie II wojny światowej; 
- we wtorek uroczystość Świętego Wojciecha, Biskupa i Męczennika – głównego 
patrona Polski; 
- we środę wspomnienie Świętego Józefa Robotnika – patrona ludzi pracy; tego 
dnia rozpoczyna się maj – miesiąc poświęcony Matce Bożej. Serdecznie zapraszam 
do wyśpiewywania chwały Maryi w litanii loretańskiej podczas nabożeństw 
majowych, które będą odprawiane w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta 
a w niedzielę o godz. 17.15; 
- we czwartek przypada Dzień Flagi – pamiętajmy o wywieszeniu naszych barw 
narodowych;  
- w piątek uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski; Msze Święte 
tego dnia o godz. 9.00 i 18.15 po nabożeństwie majowym; z racji na 1-szy piątek 
miesiąca możliwość spowiedzi od godz. 17.00; po Mszy Świętej adoracja 
Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00. 
   4. W przyszłą niedzielę grupa dzieci z naszej parafii podczas Mszy Świętej  
o godz. 11.30 uroczyście przyjmie Chrystusa do swojego serca w Komunii Świętej. 
Spowiedź dla dzieci i rodziców w sobotę od godz. 9.00 do 11.00. Polecamy te dzieci  
i rodziców naszej modlitwie. 
   5. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła zbiórka do 
puszki Caritas jako wsparcie materialne osób objętych pomocą Caritasu. Za każdy 
dar z serca Bóg zapłać. 
   6. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok. 
   7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa. 
   8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni 
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie 
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym 
tygodniu. 



   9. W kancelarii działa Poradnia Małżeńska dla narzeczonych. Zapisy u pani 
Marzeny tel: 501472269 / tylko w sprawie poradni /. 
   10. Organizowany jest kurs przedmałżeński dla narzeczonych planujących  
w tym roku zawrzeć sakrament małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań a 
spotkania odbywać się będą w poniedziałki i piątki o godz. 19.00. Terminy kursu: 
- 06 05 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza 
- 23 09 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza 
    

     

    


