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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 

1. Niech rozpoczynający się jutro miesiąc maj, który obfituje w wiele wydarzeń w życiu 

Kościoła gromadzi nas na nabożeństwach majowych, podczas których modlimy się do 

Matki Bożej w intencjach naszych rodzin. Zapraszamy na nabożeństwa majowe na 

godz. 18.00, oprócz wtorków. Podczas każdego nabożeństwa będą czytane rozważania 

maryjne, a śpiew prowadzić będzie pani organistka. W Smukale nabożeństwo majowe 

w każdy piątek o godz. 17.00 ze Mszą Św. 

2. We wtorek 2 maja nie będzie Mszy Św. w szpitalu.  

3. W środę 3 maja wielka Uroczystość Królowej Polski i Święto Konstytucji 3 maja. Msze 

Św. według porządku niedzielnego. 

4. W piątek 5 maja przypada adoracja w Smukale. Rozpocznie się ona o godz. 17.00 

nabożeństwem majowym, a po nabożeństwie Msza Św. 

5. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Do chorych udamy się w godzinach 

przedpołudniowych. Spowiedź Św. o godz. 17.30. 

6. Za tydzień po Mszy Św. o godz. 11.30 spotkanie Żywego Różańca Rodzin. 

7. W niedzielę 21 maja podczas Mszy Św. o godz. 11.30 I Komunia Św. Pierwsze próby 

dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. w poniedziałek 8 maja i czwartek 11 

maja o godz. 16.30. Szczegółowe informacje na stronie internetowej parafii. 

8. Już dzisiaj informuję, że tradycyjnie X festyn parafialny odbędzie się w ostatnią sobotę  

czerwca, tj. 24 czerwca na boisku przy ul. Rajskiej. Bardzo proszę o organizowanie 

fantów na loterię i upominków dla dzieci biorących udział w konkursach.  

9. W ostatnim tygodniu czerwca w dniach od 26 czerwca do 1 lipca (od poniedziałku do 

soboty) odbędzie się pielgrzymka parafialna do sanktuarium Jezusa Przemienionego w 

Nowym Sączu. W programie m. in.: zwiedzanie Doliny Popradu, Krynicy, Starego 

Sącza, Słowacji. Przewidziane jest też spotkanie z kustoszem sanktuarium Jezusa 

Przemienionego i p. Wójcikiem - twórcą obrazu kopii Jezusa Przemienionego, który 

znajduje się w naszym kościele. Szczegóły podam później. 

10.  Dzisiaj po każdej Mszy Św. zbieramy ofiary na Aleppo.  

11. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do Siebie Śp. Czesława Łysiaka. Polećmy jego 

duszę i zmarłych z naszych rodzin Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek… 

 


