Ogłoszenia Parafialne na 15 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenia Parafialne –

III Niedziela Wielkanocna

15 kwietnia 2018 roku.

1. Dzisiaj przeżywamy III Niedzielę Wielkanocną, która rozpoczyna X Ogólnopolski Tydzień
Biblijny
pod hasłem „Jest
eśmy napełnieni Duchem Świętym”
. W związku z tym, codziennie przez cały tydzień przed wieczorną Mszą św. zapraszamy na
lekturę Listu Św. Pawła Apostoła do Rzymian. Dzisiaj o godz. 17,3o zapraszamy na Koronkę do
Bożego Miłosierdzia.

2. W czwartek 19 kwietnia spotkanie kandydatów do bierzmowania z grupy ks. Macieja.
Rozpoczęcie udziałem we Mszy św. o godz. 18,oo.

3. W przyszłą niedzielę do godz. 14,oo w Biurze Parafialnym będzie przyjmował przedstawiciel
TP KUL., natomiast w salce katechetycznej nr 2 w godz. 8,oo-14,oo będą przyjmowane zapisy i
wpłaty zaliczki na pielgrzymkę do Sokółki, Świętej Lipki i Gietrzwałdu, która odbędzie się 9 i 10
czerwca br.

4. W przyszłą niedzielę – Niedzielę Dobrego Pasterza – rozpocznie się Tydzień Modlitw o
powołania do służby Bożej w Kościele
.
Z tej okazji ofiary zbierane na tacę przeznaczymy na potrzeby Wyższego Seminarium
Duchownego naszej diecezji
. Bóg zapłać za modlitewne i materialne wsparcie kształcenia i duchowej formacji przyszłych
kapłanów.
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5. Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku Katolickim” warto
przeczytać: „Co nam mówi Sokółka” – o niezwykłym wydarzeniu, które przed 10. laty miało
miejsce w Sokółce na Podlasiu; „Istnieje tylko jeden smutek” – o najnowszej adhortacji o
świętości „Gaudete et exsultate” papieża Franciszka; „Między ławką a amboną” – o tym, jak
pogodzić kaznodzieję ze słuchaczem; „Sposoby na Biblię” – jak czytać i rozważać Pismo
Święte. Zachęcamy do nabycia i lektury.

6. W minionym tygodniu próg wieczności z naszej wspólnoty parafialnej przekroczyli: śp. Jadwi
ga Neubauer lat 86
z ul. Śliwińskiego 14;
Kazimierz Walczak lat 75
z ul. Walecznych 8;
Jarosław Nowakowski lat 54
z ul. Dunikowskiego 9 i
Jan Kołodziejczak lat 71
z ul. Glinki 127, których ze wszystkimi naszymi Zmarłymi powierzamy Bożej łaskawości i
Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek…..

7. Na wytrwałe dawanie świadectwa o Zmartwychwstaniu Chrystusa przyjmijmy Boże
błogosławieństwo.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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