
SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY                                                         17 maja 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.  Dziś,  w szóstą  niedzielę  Wielkanocy,  gromadzimy  się  wokół  ołtarza,  aby  Eucharystia
mogła przemienić nasze życie. 

2. W dzisiejszą niedzielę radujemy się też 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II.
Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej
wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby
na jego wzór każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze
rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając
słowa: „Totus Tuus”. W tych intencjach modlimy się podczas dzisiejszych Mszy Świętych.
Dzisiaj  zapraszamy  na  wspólny  różaniec  o  godz.  20.30  zakończony  apelem
Jasnogórskim. o 21.00.
Jutro /w poniedziałek/  o godz. 20.00 wspomnienie o św. Janie Pawle II i różaniec o 20.30
oraz apel Jasnogórski.
W sobotę,  niedzielę  i  poniedziałek  w  godzinę  śmierci  Papieża  o  21.37  biją  dzwony.
Prosimy o wywieszenie flag papieskich. 
Zachęcamy także do oglądania programów telewizyjnych poświęconych św. Papieżowi
Janowi Pawłowi II w Polskiej Telewizji.

3. W poniedziałek rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do
środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla
ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów,
aby nikomu w naszej Ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego. 

4. Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie gromadzimy się na nabożeństwie
majowym  ku  czci  Matki  Najświętszej  po  mszy  św.  o  18.00.  Weźmy  udział  w  tym
modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. 

5. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

6. Nie odkładajmy w nieskończoność chrztu dziecka. Trudno przewidzieć kiedy zakończy się
pandemia.  Poczęstunek możemy urządzić przecież w innym terminie.

7. Prosimy o zgłaszanie wyjazdów do chorych tam gdzie jest to możliwe.
Sami też korzystajmy ze spowiedzi w okresie wielkanocnym. Spowiadamy codziennie przed
każdą  msza  świętą.  Okres  spowiedzi  wielkanocnej  kończy  się  31.05.  w  Uroczystość
Zesłania Ducha św.

8. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary, składane na prace w parafii.

9.  W poniedziałek /25.05./ będziemy przeżywać odpust parafialny ku czci św. Urbana.
Msze św. o godz.    9.00,        11.30 suma odpustowa,      18.00 z nabożeństwem majowym.


