Ogłoszenia Parafialne
8 – 15 V 2022

1. Trwa miesiąc maj. Zapraszam na nabożeństwa majowe w tygodniu codziennie po Mszy św. o 17.30
(w niedziele po Mszy św. sprawowanej o godz. 15.30 a w środy po Liturgii porannej).
Przygotowujących się do Bierzmowania proszę przynajmniej o jedną obecność każdego tygodnia.
Nabożeństwa majowe także codziennie przy figurze w Chabsku o godz. 19.00. Serdecznie zapraszam!
2. W najbliższy piątek przypada natomiast 13 maja, rocznica pierwszego z fatimskich objawień. Jeżeli
pozwoli na to pogoda o godz. 20.00 rozpoczniemy na powrót na powietrzu nasze Maryjne Czuwania.
Zapraszam do wspólnego śpiewu maryjnych pieśni, różańca z rozważaniami i apelu jasnogórskiego.
W roku obecnym towarzyszyć nam będą orędzia z objawień Matki Bożej w afrykańskim Kibeho (które to
miały miejsce przed 40 laty, a które 20 lat temu oficjalnie uznane zostały przez Kościół).
3. Za tydzień w niedzielę od godz. 10.15 uroczystość Pierwszej Komunii św., którą przeżywać będzie z
rodzinami 30-ro dzieci. Dlatego za tydzień uprzejmie proszę, wyjątkowo, wszystkie osoby uczestniczące
zwykle w niedziele we Mszy św. o godz. 10.30 o przybycie na inną wybraną godzinę, tak aby ten czas
pozostawić dzieciom komunijnym oraz ich najbliższym, zarówno wewnątrz kościoła, jak i na
ławeczkach na powietrzu. Bardzo dziękuję za zrozumienie. Proszę o modlitwę w intencji tych rodzin.
4. Przypominam, że organizujemy kolejną naszą parafialną Pielgrzymkę. Pojedziemy do Częstochowy
zaprosić Matkę Bożą do nas na 4-5 września i zawierzyć Jej to Nawiedzenie, (aby przybywszy do nas
działała z mocą), ale też planujemy obecność w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich
Łagiewnikach oraz Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Mamy również zarezerwowane
zwiedzanie Trasą Turystyczną pięknie odrestaurowanej Kopalni Soli we Wieliczce oraz komnat
królewskich Zamku na Wawelu. Pragniemy nawiedzić wawelską katedrę z Grobami Królewskimi oraz
Kryptą Prezydencką. Spróbujemy też obejrzeć zarezerwowane Muzeum Św. Jana Pawła II we
Wadowicach, czego nie udało nam się uczynić przed 4 laty. Termin 28-30 czerwca (wtorek-czwartek).
Cena to ok. 450 zł od osoby (w tym przejazdy autokarem, dwa noclegi, dwa śniadania i dwie
obiadokolacje, bilety wstępu oraz ubezpieczenie). Zapisy w biurze oraz w dni robocze w zakrystii po
każdej Mszy św., bądź też u P. Haliny Michalak. Przy zapisach proszę też o numer Pesel do ubezpieczenia
oraz wpłatę zaliczki w kwocie 150 zł. O liście wyjeżdżających decydować będzie kolejność zgłoszeń!
5. Zachęcam do lektury najnowszego numeru Przewodnika Katolickiego związanego tematycznie z
dzisiejszą niedzielą Chrystusa Dobrego Pasterza (po 8 zł).
6. W naszej Wspólnocie pożegnamy jutro o godz. 11.00 Śp. Mieczysławę Surma. Wcześniej wspólny
Różaniec. Śp. Zmarłą oraz naszych Bliskich, polećmy razem Bożemu Miłosierdziu…
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