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1. Dzisiejsza IV Niedziela Wielkanocna rozpoczyna w Polsce 59. Tydzień Modlitw o Powołania
Kapłańskie i do Życia Konsekrowanego pod hasłem: „Powołani do budowania rodziny ludzkiej”.
Zachęcamy wszystkich do gorącej modlitwy w tym czasie za wszystkich, którzy poszli za głosem
Bożego powołania. Módlmy się również o nowe i święte powołania do służby Bożej szczególnie
z naszej parafii.
2. W najbliższą środę, 11 maja podczas Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się w naszej Parafii
uroczystość Bierzmowania. Ks. Abp Tadeusz Wojda udzieli Sakramentu dojrzałości
chrześcijańskiej 47 osobom, w tym 33 naszym młodym Parafianom. Spowiedź i próba
generalna dla kandydatów i świadków we wtorek o godz. 18.30 w kościele. W środę nabożeństwo
majowe wyjątkowo o godz. 16.30.
3. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia obchodzimy:
poniedziałek: Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski;
sobota: Święto Św. Macieja, apostoła.
4. Trwa miesiąc maj, w którym szczególnie czcimy Matkę Najświętszą. Zapraszamy na nabożeństwa
majowe codziennie o godzinie 17.30.
5. Zapraszamy na nabożeństwo fatimskie z procesją różańcową wokół kościoła w piątek po Mszy
świętej o godzinie 18.00.
6. Podsumowujące spotkanie w ramach Synodu o synodalności odbędzie się w czwartek, 19 maja o
godz. 18.30 na plebani. Zapraszamy szczególnie tych, którzy uczestniczyli w poprzednich
spotkaniach.
7. Narzeczonych zapraszamy na kurs przedmałżeński, który rozpocznie się w najbliższy piątek, 13
maja o godz. 19.00 na plebani. Kolejne nauki 20 i 27 maja.
8. Zapraszamy na pielgrzymkę do Gietrzwałdu i Ostródy, która odbędzie się w sobotę, 28 maja. W
programie rejs statkiem po Jeziorze Drwęckim. Koszt 100 zł. Zapisy w zakrystii.
9. Młodzież od 14. roku życia zapraszamy na wyjazd w Beskidy w dniach 25- 30 czerwca br.
Informacje i zapisy u ks. Mikołaja.
10. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. Polecamy najnowszy numer Gościa
Niedzielnego, Niedzieli, a także nasz parafialny biuletyn “Rodzinniak”.
11. W ostatnim czasie odeszli do wieczności:
+ Krystyna Szyłejko l. 78, + Krystyna Sławińska l. 93, + Mieczysława Struk l. 73,
+ Krzysztof Jankowski l. 50, + Stefan Bara l. 64.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

