OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III NIEDZIELA WIELKANOCNA
1 maja 2022
1. Dziś I Niedziela Maja i jednocześnie wspomnienie Św. Józefa
Rzemieślnika. Po każdej Mszy świętej przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem modlić się będziemy o powołania do służby kapłańskiej i
życia konsekrowanego w Kościele.
2. Także dziś na Mszy św. o godz. 12 00 z udziałem pocztów sztandarowych
będziemy modlić się w intencji strażaków, którzy w nadchodzącym tygodniu
będą przeżywali swoje święto patronalne Św. Floriana.
3. Pamiętajmy, że jutro wraz z całą ojczyzną obchodzić będziemy Dzień Flagi
Rzeczpospolitej Polskiej. Celem tego święta jest podkreślenie należnego
szacunku dla symbolu Polski. Jest to wyraz patriotyzmu godny zachowania
i propagowania.
4. We wtorek - 3 maja - Przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski oraz Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. Zapraszamy na
Msze święte o godz. 700, 900, 1030 i o godz. 1200, w której uczestniczyć będą
przedstawiciele władz i instytucji samorządowych oraz wieczorem o godz.
1800.
5. W Pierwszy Piątek Miesiąca spowiedź będzie możliwa w czasie porannych
Mszy świętych oraz po południu wyjątkowo od godziny 17 00 Msza św.
w intencji zmarłych polecanych w wypominkach będzie sprawowana o godz.
1800 W pierwszą sobotę miesiąca nabożeństwo do Niepokalanego Serca
Maryi po Mszy św. o godz. 900, w godzinach przedpołudniowych kapłani
odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.
6. W Maju zapraszamy na Nabożeństwa Majowe codziennie o godz.
1730.Zachęcamy także do odnowienia i udekorowania przydrożnych
kapliczek i do podtrzymania pięknej tradycji majowej modlitwy pieśniami
maryjnymi i Litanią do Matki Bożej.
7. W tym tygodniu dzieci klas III szkół podstawowych razem z rodzicami
zapraszamy na odprawy liturgiczne w poniedziałek, środę i czwartek o godz.
1600 w przygotowaniu do Sakramentu Pokuty i uroczystości I Komunii
Świętej, która odbędzie się w najbliższą Niedzielę - 8 maja - o godz. 1030.
8. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych:
+Śp. Henryka Kędzierskiego, +Śp. Danielę Łabędziewską
+Śp. Marię Tomszakiewicz
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

