
06.05.2018    OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

   VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 

1. Rozpoczęliśmy miesiąc maj, który obfituje w wiele ważnych dla ans wydarzeń. 

Pamiętamy w modlitwie o maturzystach, dzieciach komunijnych, diakonach 

przyjmujących święcenia kapłańskie. Podczas każdego nabożeństwa są czytane 

rozważania maryjne, przygotowujące nas do peregrynacji obrazu Jasnogórskiej Pani. 

Nabożeństwo majowe codziennie, oprócz wtorków, o godz. 18.00, a w Smukale  

w piątki o godz. 17.00. 

2. Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 11.30 spotkanie Żywego Różańca Rodzin. 

3. We wtorek 8 maja obchodzimy Uroczystość Św. Stanisława, biskupa  

i męczennika- głównego patrona naszej ojczyzny.  

4. Za tydzień przypada II niedziela miesiąca. Zebrane ofiary przeznaczamy na nowe 

zadaszenie na Bożej Roli.  

5. Od piątku 11 maja nowenna do Ducha Św. 

6. W wigilię Wniebowstąpienia Pańskiego, tj. w  sobotę 12 maja o godz. 12.00  

w Smukale na Cmentarzu Obozowym przy ul. Baranowskiego odbędzie się przy 

udziale władz samorządowych, uczniów naszej szkoły i kompanii honorowej Wojska 

Polskiego uroczysta Msza Św. w intencji ofiar obozu.  

7. W niedzielę 20 maja podczas Mszy Św. o godz. 11.30   21 dzieci przystąpi do  

I Komunii Św. 

8. Za dwa tygodnie w piątek 18 maja przedostatni wykład ks. prof. Bogdana 

Czyżewskiego na temat religii świata. Zostanie omówiony islam.     

9. W sobotę 12 maja w Osielsku odbędzie się Festiwal Piosenki Maryjnej, podczas 

którego wystąpi nasza schola parafialna.  

10. Bardzo proszę o organizowanie fantów na loterię i upominków dla dzieci biorących 

udział w konkursach podczas festynu parafialnego, odbędzie się w sobotę 16 czerwca  

na boisku przy ul. Rajskiej.  

11. W dniach od 10 do 15 września odbędzie się 6-dniowa pielgrzymka do Kotliny 

Kłodzkiej. W programie m.in.: sanktuarium w Wambierzycach i Bardzie Śląskim, 

Polanica-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Czermna, Błędne Skały i wiele innych ciekawych 

miejsc. Szczegóły będą podane w programie. Spotkanie organizacyjne odbędzie się  

w przyszły poniedziałek 14 maja o godz. 18.30. 

12. Gabinet weterynaryjny informuje, że szczepienie przeciwko wściekliźnie odbędzie się 

w sobotę 12 maja o godz. 12.15 przy starym sklepie, a o godz. 13.15 przy pętli. 


