
Ogłoszenia Parafialne  
26 V – 2 VI 2019 

 
 

1. Przeżywając niedzielę wyborów do Parlamentu Europejskiego, proszę o zadośćuczynienie 

obywatelskiemu obowiązkowi oddania swojego głosu zgodnie z przekonaniem własnego sumienia 

oraz o modlitwę w intencji naszego Kontynentu a przede wszystkim naszej Ojczyzny.   

 

2. Kończy się 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, gdzie w 

najbliższy piątek zapraszam na wspólne uroczyste zakończenie.  

 

3. W bieżącym tygodniu, 1 czerwca, rozpocznie się miesiąc Serca Bożego a zarazem przypadnie  

I-sza sobota miesiąca. Tego dnia o godz. 8.00 Msza św. o Niepokalanym Sercu Matki Bożej  

a następnie od ok. godz. 9.00 posługa duszpasterska Chorym naszej Parafii.  

 Począwszy od wieczornej Mszy św. tego dnia rozpoczniemy wspólną modlitwę litanijną 

do Najświętszego Serca Jezusowego.  

 

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

1 czerwca, po Mszy św. i nabożeństwie czerwcowym, czyli ok. godz. 18.30. W imieniu Pana 

Organisty zapraszam dziewczynki ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.  

 

5. Na kolejną (po wczorajszej) próbę przed uroczystością przyjęcia Bierzmowania zapraszam 

wszystkich Kandydatów w sobotę, 8 czerwca, na g. 10.30. Obecność wszystkich obowiązkowa.  

 

6. Z pewnym, większym wyprzedzeniem, już teraz, na piątek, 21 czerwca, po wieczornej Mszy 

św. oraz nabożeństwie z procesją, zapraszam z kolei serdecznie na spotkanie na plebanii 

wszystkich Przedstawicieli naszej Parafialnej Rady Ekonomicznej i Duszpasterskiej.   

 

7. Raz jeszcze (z racji nieobecności przed tygodniem części z nas spowodowanej uroczystościami 

komunijnymi), informuję uprzejmie, iż ze względu na dużo wcześniejsze niż w roku ubiegłym 

zajęcie całego kalendarza intencji parafialnych na rok bieżący przyjmowane są już w biurze 

parafialnym intencje Mszy św. na rok przyszły, tj. rok 2020. Osoby zainteresowane zapraszam.   

 

8. Zachęcam do lektury Przewodnika, z dodatkiem - modlitewnikiem Pięć minut z Bogiem na każdy 

dzień na miesiąc czerwiec Serca Bożego ... 

 
 

                                                                                                                                   

Ks. Piotr Waszak  

 


