OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na VI Niedzielę Wielkanocną – 17.05.2020r.
1. Nabożeństwo majowe dziś o godz. 16.00.
2. W najbliższy poniedziałek, wtorek i środę przypadają tzw. Dni Krzyżowe. W tych dniach
Kościół modli się o błogosławieństwo Boże dla rolników, błaga o dobre urodzaje, pamięta o
tych, którzy w różnych miejscach na ziemi cierpią głód, prosi o błogosławieństwo Boże w
każdej ludzkiej pracy. Z tej okazji po Mszach św. o godz. 8.00 w naszym kościele
odprawione będzie nabożeństwo o urodzaje jednak ze względów epidemiologicznych bez
procesji do krzyża.
3. W poniedziałek 18 maja br. przypada 100 Rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Na
uroczystą Mszę św. o godz. 18.00 z kazaniem zapraszamy naszych Parafian i Wiernych.
4. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych, Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych i nabożeństwo majowe zapraszamy w środę 20 maja br. o godz.
18.00
5. W piątek 22 maja br. rozpoczyna się Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha
Świętego.
6. W przyszłą niedzielę 24 maja br. obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
7. Parafian i wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, gdzie można nabyć
prasę katolicką, cegiełki na Parafialny Fundusz Inwestycyjny, z którego finansujemy
monitoring kościoła oraz różne dewocjonalia.
8. Naszym Parafianom i Wiernym składamy serdeczne podziękowanie za ofiary składane na
rzecz naszego kościoła i parafii. Dziękujemy za wpłaty na nasze parafialne konto oraz dary
pieniężne przynoszone do Kancelarii Parafialnej. Jest to dla nas ogromna pomoc w
utrzymaniu kościoła, opłaceniu pracowników i mediów. „Bóg zapłać”.

MODLITWA W CZASIE EPIDEMII
Prowincjała Zakonu Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie
Wszechmocny Boże, bądź blisko wszystkich, którzy zachorowali na koronawirusa.
Zatroszcz się o tych, którzy lękają się infekcji i którzy z powodu kwarantanny nie mogą
swobodnie się poruszać. Dodawaj sił lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom i opiekunom,
którzy w dzień i w nocy poświęcają się dla chorych. Oświecaj umysły badaczy
poszukujących ochrony przed chorobą i skutecznego lekarstwa. Pobłogosław naszej
ojczyźnie i całemu światu. Amen.

