OGŁOSZENIA PARAFIALNE
26 maja 2019
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – DZIEŃ MATKI
1. Jezus przynosi nam pokój. Nigdzie na całym świecie nie doświadczymy
takiego pokoju wolnego od lęku, jak tylko wynikającego z osobistej relacji
z Bogiem. Duch Święty, którego otrzymaliśmy, umacnia nas na drodze
zachowywania nauki Chrystusa i uzdalnia nasze serca do miłości. Nie pozwólmy,
aby naszymi sercami rządził strach. Z gorliwością wyznajmy wiarę w Jezusa
zmartwychwstałego.
2. Dziś przeżywamy dzień święto patronalne naszej parafii – dzień odpustu
w Dzień Matki. Wszystkim Mamom składam najserdeczniejsze życzenia
błogosławieństwa Bożego za pośrednictwem Matki Bożej Królowej Rodzin.
W intencji wszystkich parafian a w szczególności wszystkich Mam będzie
sprawowana Msza Święta o godz. 11.30 a po niej odmówiona zostanie litania
loretańska i pójdziemy z procesją dziękczynną z Najświętszym Sakramentem
dookoła kościoła. Nie będzie dziś nabożeństwa majowego.
3. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim organizatorom i uczestnikom
wczorajszego festynu „Czas dla Rodziny”. Szczególne słowa uznania kieruję
na ręce pani Krystyny Mychlińskiej i jej współpracowników za trud włożony
w przygotowanie i poprowadzenie tej zabawy. Niech nasza Patronka
błogosławieństwo wyprasza dla wszystkich rodzin i darzy potrzebnymi łaskami.
Bóg zapłać. Dziękuję.
4. Kończy się miesiąc maj – miesiąc poświęcony Matce Bożej – w sobotę
rozpoczyna się czerwiec, czas uwielbienia Serca Jezusa. Serdecznie zapraszam na
nabożeństwa majowe i czerwcowe, które są odprawiane w tygodniu o godz. 18.00
i po nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15.
5. W nadchodzącym tygodniu:
- w piątek święto Nawiedzenia NMP; po Mszy Świętej adoracja Najświętszego
Sakramentu do godz. 20.00.
6. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła zbiórka do
puszki Caritas na rzecz osób objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar z serca Bóg
zapłać.
7. W kruchcie kościoła wyłożone są ulotki fundacji Siepomaga, która objęła
patronatem małego Wojtusia oczekującego na operację. Na rzecz tego chłopca
w naszej parafii zbierane są nakrętki.
8. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok.
9. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.
10. 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.
11. W kancelarii działa Poradnia Małżeńska dla narzeczonych. Zapisy u pani
Marzeny tel: 501472269 /tylko w sprawie poradni/.

12. Trwa kurs przedmałżeński dla narzeczonych planujących zawrzeć sakrament
małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań a spotkania odbywają się w poniedziałki
i piątki o godz. 19.00 w sali obok kruchty. Termin następnego kursu:
– 23 09 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza.

