
Ogłoszenia Parafialne  
5 – 12 V 2019 

 
1. Przeżywając dziś Ogólnopolską Niedzielę Biblijną i rozpoczynamy Tydzień Biblijny. Módlmy 

się, aby SŁOWO BOŻE było przez wszystkich chrześcijan przyjmowane z wiarą, czytane  

i rozważane. Sami starajmy się szczególnie w tych dniach znaleźć czas na lekturę Biblii, choćby 

Ewangelii, w naszych domach i rodzinach. Oby Pismo święte nie było jedną z wielu książek 

porzuconych na naszej półce!   

Z tego też powodu raz jeszcze zapraszam na spotkania naszego Parafialnego Kręgu 

Biblijnego. Najbliższe – pierwsze spotkanie Kręgu po wieczornej Mszy św. w ten piątek, 10 maja. 

Ponadto przy  wyjściu w kruchtach – Słowo dla Ciebie do wylosowania dla każdego! Zachęcam! 

 

2. Dzisiejszej niedzieli o godz. 12.00 przeżywać będziemy w naszej Wspólnocie uroczystość 

Rocznicy Pierwszej Komunii. Proszę o modlitwę w intencji dzieci oraz ich rodzin.  

 

3. Rozpoczęliśmy 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. Serdecznie zapraszam!   

 

4. W najbliższą sobotę 11 maja po wieczornej Mszy św. zapraszam na spotkanie informacyjno-

organizacyjne przed uroczystością przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, Rodziców tegorocznych 

bierzmowanych. 

Tego dnia, ale przed południem na godz. 10.30 zapraszam z kolei samych Kandydatów 

do Bierzmowania, czyli uczniów klas III Gimnazjum oraz VIII SP na majową katechezę  

i rozpoczęcie bezpośrednich przygotowań do uroczystości w dniu 13 czerwca. 

 

5. W gablocie parafialnej zamieszczona została informacja na temat składania wniosków  

o uzyskanie dopłat bezpośrednich dla rolników z Oddziału Regionalnego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu w terminie do 15 maja br. Zainteresowanych 

zachęcam do zapoznania się z jej treścią. 

 

6. Zachęcam do lektury Przewodnika, artykułów o łaskami słynących wizerunkach Matki Bożej  

w naszym regionie, Tętniące życie Kościoła - o pobożności maryjnej, Modlitwa o deszcz i innych... 

 

7. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty do wieczności odszedł Śp. Marek Szablewski, 

wcześniej zameldowany w Chabsku, którego pogrzeb, poprzedzony wspólnym różańcem, odbędzie 

się na naszym cmentarzu w najbliższą środę o godz. 11.00. Śp. Zmarłego i wszystkich naszych 

bliskich Zmarłych, polećmy Bożemu Miłosierdziu… 
 

                                                                                                                                   

Ks. Piotr Waszak  


