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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Bardzo serdecznie chciałbym wam podziękować za modlitwę o pokój i za ofiary
wojny, dziękuje za wszelką pomoc jaką niesiecie czy to przy zbiórkach żywności czy
kweście podczas której w dwa dni uzbieraliście 13050 zł. Pieniądze już są przekazane.
 
2. W poniedziałek po Mszy Świętej spotkanie Akcji Katolickiej.

3. W  środę  o  godz.  16.30  zapraszamy  na  Nowennę  do  Matki  Bożej  Nieustającej
Pomocy. W czwartek Adoracja od godz. 16.00. 

4. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych: Drodze Krzyżowej w piątki  
o  godz.  16.30.  (zapraszamy  dzieci  do  licznego  udziału,  najbliższe  nabożeństwo
poprowadzi schola z p. Anią) i Gorzkich Żalach w niedziele o godz. 14.30.

5. W sobotę uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Na godz.
10.  00  zapraszam  kandydatów  do  bierzmowania  na  skrutynium  przed
bierzmowaniem, proszę zabrać ze sobą kartki do bierzmowania.

6. Dziękuje rodzinom z Trzęsówki za sprzątanie kościoła i złożenie ofiarę 180 zł. W
tym tygodniu prosimy o pomoc kolejne rodziny. 

7. Dziękuje  wam za  wszelkie  dobro  dla  naszej  wspólnoty,  ktoś  anonimowy złożył
ofiarę 5000 zł Bóg zapłać. 

8. Chciałbym jeszcze  raz  zachęcić  do  porządków na  cmentarzu  i  przypomnieć  że
kontenery są własnością parafii i nie służą wyrzucaniu prywatnych śmieci, bardzo nas
cieszy, że ktoś wykonał sobie remont domu, że firma zarobiła i posprzątała w cenie,
szkoda tylko że przy okazji okradziono naszą wspólnotę, która będzie musiała teraz
wywieźć te poremontowe śmieci i gruz, pamiętaj na krzywdzie i okradaniu drugiego
nigdy się nie dorobisz! Kochani wierzyć mi się nie chce że to ktoś z nas ale musiały te
słowa paść żeby jeszcze bardziej nas uwrażliwić na problem i wzajemne zwracanie
sobie uwagi. Każdorazowy proboszcz odpowiedzialny jest za wasze pieniądze, przykro
że za to co składacie trzeba wywozić komuś śmiecie a jak tak dalej pójdzie to trzeba
będzie zamknąć kontenery.

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej dziś w NIEDZIELI: dodatek o pomocy
Ukrainie,  9  rocznica  wyboru  Papieża  Franciszka  na  Stolice  Piotrową,  dodatek
liturgiczny  

10.  Za tydzień panie z Caritasu, będą rozprowadzały baranki wielkanocne 
w cenie 6 zł.


