
Ogłoszenia Parafialne  
19 – 26 V 2019 

 
 

1. Dzisiejszej niedzieli o godz. 10.30 przeżywać będziemy w naszej Wspólnocie uroczystość  

I Komunii a następnie Biały Tydzień dzieci. Proszę o modlitwę w ich intencji oraz ich rodzin.  

Osoby uczęszczające zwykle w niedziele na Mszę św. o godz. 10.30 a nie związane  

z rodzinami tegorocznych Dzieci Pierwszokomunijnych zapraszam wyjątkowo na Mszę św. 

wcześniej bądź później. Uprzejmie dziękuję za zrozumienie.  

 

2. Trwa miesiąc maj. Zapraszam na nabożeństwa majowe w tygodniu codziennie po Mszy św. | 

o 17.30 (w niedziele po Mszy św. o godz. 15.30 a w środy po Mszy św. o godz. 8.00). 

 Przygotowujących się do Bierzmowania zarówno z klas VII i VIII SP, jak i klas III 

Gimnazjum, proszę przynajmniej o jedną obecność każdego tygodnia.    

 Nabożeństwa majowe także codziennie przy figurze w Gozdawie o godz. 18.00 oraz  

w Chabsku o godz. 19.00.  

 

3. W najbliższą środę, 22 maja, Msza św. wraz z modlitwą nowennową i nabożeństwem 

majowym wyjątkowo wieczorem o godz. 17.30. Tego dnia nie będzie natomiast Mszy św. 

porannej. Za możliwe utrudnienie, uprzejmie przepraszam.  

  Tego też dnia, tj. wyjątkowo już w środę, na  Mszę św. wieczorną a następnie na spotkanie 

na plebanii zapraszam Braci Towarzystwa Św. Wojciecha. Przy tej okazji zapraszam też cały 

czas wszystkich, którzy chcieliby do Towarzystwa Święto-Wojciechowego przystąpić.  

 

4. Na drugie spotkanie naszego Parafialnego Kręgu Biblijnego zapraszam z kolei wszystkich 

zainteresowanych po wieczornej Mszy św. i nabożeństwie majowym w najbliższy piątek, 24 maja. 

 

5. Natomiast na spotkanie organizacyjne przed uroczystością przyjęcia Bierzmowania 

zapraszam wszystkich Kandydatów w najbliższą sobotę, 25 maja, o godz. 10.30. 

 

6. Uprzejmie informuję wszystkich Parafian, iż ze względu na dużo wcześniejsze niż w roku 

ubiegłym zajęcie całego kalendarza intencji parafialnych na rok bieżący już od najbliższego 

tygodnia przyjmowane będą w biurze parafialnym intencje Mszy św. na rok przyszły, tj. rok 

2020. Osoby zainteresowane zapraszam.   

 

7. Zachęcam do lektury Przewodnika, a zwłaszcza artykułów Ciężkie życie Seniora, Siła porażki, 

Stawać się człowiekiem, Nikt nie jest lepszy i innych... 

 
 

                                                                                                                                   

Ks. Piotr Waszak  

 


