OGŁOSZENIA PARAFIALNE
26 kwietnia 2015
IV NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
1. Dobry Pasterz, to nie najemnik, który widząc nadchodzącego wilka, opuszcza
owce i ucieka. Dobry przywódca potrafi poprowadzić swój naród w imię dobrych
wartości, w stronę wolności i lepszego życia dla każdego obywatela. Dobry
kierownik zna doskonale każdego członka swojego zespołu, zna jego potrzeby
i zrobi wszystko, aby każdy czuł się doceniony, znał swoją wartość. Dobry ojciec,
głowa rodziny zawsze chroni swoje dzieci przed złem i niesprawiedliwością.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek o godz. 19.00 próba generalna dzieci przystępujących do
I Komunii Świętej; obecność obowiązkowa jednego z rodziców lub opiekunów;
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III
gimnazjum;
- we środę w kościele obchodzony jest Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego
w czasie II wojny światowej; o godz. 19.00 próba dzieci przystępujących do
Rocznicy I Komunii Świętej;
- w piątek wspomnienie Świętego Józefa, patrona ludzi pracy; tego dnia rozpoczyna
się miesiąc maj, tradycyjnie poświęcony Matce Bożej; zapraszam do wspólnego
wyśpiewywania Jej chwały podczas nabożeństw majowych, które będą odprawiane
w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15; tego dnia
przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź pierwszopiątkowa;
na piątek 1 maja jest udzielona dyspensa od przestrzegania postu;
- w sobotę przypada uroczystość NMP Królowej Polski, głównej Patronki naszej
Ojczyzny; tego dnia Msze Święte o godz. 9.00 i 18.30 po nabożeństwie majowym; o
godz. 10.00 spowiedź dla dzieci i rodziców przed uroczystością I Komunii Świętej;
3. W przyszłą niedzielę grupa dzieci z naszej parafii po raz pierwszy przystąpi do
stołu Eucharystii. Te dzieci i ich rodziny polecamy naszym modlitwom i opiece
Matki Bożej Królowej Rodzin.
4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
5. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca, zbiórka do puszki Caritas. Za każdy
dar serca serdeczne Bóg zapłać.
6. Składam z serca płynące Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła.
Wszystkie rodziny naszej parafii oraz sympatyków polecam w modlitwie opiece
Matki Bożej Królowej Rodzin.

