Ogłoszenia parafialne
V Niedziela Wielkanocna
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
14 maja 2022
1. Dzisiaj kolekta będzie naszą specjalną, ofiarą na prace przy naszym kościele. Zakończyliśmy
cyklinowanie, lakierowanie zakrystii i niektórych elementów prezbiterium. Wszystkie prace
wykonał pan Franciszek Mielewczyk, tata ks. Wiesława Mielewczyka, naszego misjonarza w
Boliwii. Z serca dziękujemy za poświęcony czas, pracę i życzliwość. Bóg zapłać!
W przyszłym tygodniu mają ruszyć prace remontowe mechanizmów dzwonów. Mamy nadzieję,
że dźwięk dzwonów oznajmi pozytywne zakończenie tego remontu. Ponadto kończą się prace
przy płaskorzeźbach naszych ołtarzy. Pod koniec czerwca planowany jest montaż obu
instalacji. Bóg zapłać za złożone na te cele ofiary.
2. Składamy serdeczne podziękowania Wspólnocie Troski o Kościół, która „zarwała” noc, by
udekorować i przygotować Kościół na I Komunię świętą. Bóg zapłać za zaangażowanie,
pomysłowość, trud i poświęcenie, by dzieci mogły cieszyć się tym jedynym Dniem w swoim
życiu. Jeszcze raz z serca BÓG ZAPŁAĆ!
3. Nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny są odprawiane codziennie o godz.
18.00 a w każdą środę maja dodatkowo o godz. 20.30 przy figurze Matki Bożej w Śmiechowie.
4. W białym tygodniu dzieci pierwszokomunijne zapraszamy na nabożeństwo majowe na godz.
18.00 a potem na Mszę Świętą.
5. Rocznica I Komunii Świętej dla uczniów klas 4 będzie w następną niedzielę 22 maja na
Mszy Świętej o godz. 11:00. Poprzedzi ją nabożeństwo pokutne w piątek 20 maja o godz. 16.30
w kościele, po którym dzieci będą miały okazję przystąpienia do spowiedzi św. Próba dla dzieci
we wtorek o godz. 17.00 w kościele.
6. Maj to czas świętowania rocznic kapłańskich. W czwartek swoje rocznice będą obchodzić ks.
Wojciech czwartą i ksiądz Marcin dziesiątą. Zgodnie ze zwyczajem kolejne rocznice obchodzi
się w parafiach, w których księża pracują. W tym roku do naszej parafii na Mszę św. o godz.
18.30 zaprosi swoich rocznikowych ks. Wojciech. Ks. Marcin swoją rocznicę będzie świętował
w gronie rocznikowych w Gdańsku Przymorzu, w parafii św. Józefa. Ks. Józef będzie obchodził
39. rocznicę święceń w przyszła niedzielę 22 maja. Prosimy o modlitwę za jubilatów.
7. W przyszłą niedzielę 22 maja zostanie beatyfikowana w Lionie Sługa Boża Paulina Jaricot /czyt:
Żariko/, założycielka Żywego Różańca i orędowniczka misji katolickich. Zapraszamy członków
Żywego Różańca i przyjaciół misji na dziękczynienie za to wyniesienie w niedzielę po
wieczornej Mszy św. Wystawienie Najświętszego Sakramentu, konferencja o życiu i dziele bł.
Pauliny modlitwa różańcowa, litania loretańska, Błogosławieństwo i Apel Jasnogórski zakończą
czuwanie ok. godz. 21.00.
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: śp. Stefania Szewczak, l. 73; Mieczysław
Skrzypkowski l. 68;śp. Jarosław Borowiec l. 63, pogrzeb w poniedziałek 16 maja o godz. 9.00; śp.
Alicja Kowalska, l. 67 pogrzeb w piątek 20 maja o godz. 9.00; Danuta Majewska l. 83. Pomódlmy się

w intencji tych zmarłych i poległych na toczącej się wojnie.... Wieczny odpoczynek...

