
Ogłoszenia Parafialne  
12 – 19 V 2019 

 
 

1. 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.  

 

2. Jutro (w poniedziałek) przypada natomiast 13 maja, rocznica pierwszego z fatimskich 

objawień; wyjątkowo więc - wznawiając nasze maryjne czuwania – jak w roku ubiegłym 

zapraszam wszystkich czcicieli Matki Bożej na godz. 20.00 na wspólny śpiew maryjnych 

pieśni, różaniec z rozważaniami, litanię loretańską do M.B. oraz jasnogórski apel.  

 Jeśli tylko pogoda na to pozwoli, czuwanie odbędzie się przed Grotą na powietrzu, 

zatem bardzo proszę o zabranie także świec (koniecznie wraz z osłonkami, gdyż usuwanie 

wosku z utwardzonej nawierzchni wokół naszego kościoła kosztuje sporo wysiłku oraz 

czasu). Uprzejmie dziękuję. 

 

3. Za tydzień w niedzielę o godz. 10.30 przeżywać będziemy w naszej Wspólnocie 

uroczystość Pierwszej Komunii. Proszę o modlitwę w intencji dzieci 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 tego dnia na 

Mszę św. wcześniej bądź później. Uprzejmie dziękuję za zrozumienie.  

 

4. Rodziców nieobecnych na wczorajszym spotkaniu informacyjno-organizacyjnym 

przed uroczystością przyjęcia Bierzmowania w dniu 13 czerwca oraz samych Kandydatów 

proszę jak najszybciej o kontakt. 

 

5. Na spotkanie - próbę naszego parafialnego Chórku zapraszam w sobotę za tydzień,  

18 maja, na godz. 10.00. W imieniu Pana Organisty zapraszam dziewczynki ze Szkoły 

Podstawowej oraz Gimnazjum.  

 

6. Zachęcam do lektury Przewodnika, artykułów Franciszek w krzywym zwierciadle, Kleryk 

bez lukru, Matka Boża malowana wiarą  i innych... 

 
 

                                                                                                                                   

Ks. Piotr Waszak  


