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sobota, 07.05.2022

IV NIEDZIELA WIELKANNOCNA – 08.05.2022
1. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza. Modlimy się o powołania do kapłaństwa i pracy apostolskiej w Kościele. Wydział Teologii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rozpoczyna dziś (8
do 8 lipca br. Drugi termin: 1-15 września.
zwłaszcza drogę

maja) rekrutację kandydatów na studia. Rekrutacja trwa

Tegorocznym maturzystom i wszystkich pragnących podjąć studia teologiczne, a

przygotowania do kapłaństwa w mówimy: Nie lękajcie się! Szczegółowe informacje w internecie.

2. Jutro liturgiczna uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika – patrona Polski, w piątek wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej,
a w sobotę – św. Macieja apostoła. Solenizantom życzymy błogosławieństwa i opieki świętych patronów!
3. Zapraszamy na nabożeństwa majowe w naszym kościele codziennie o g. 17.30. Odmawiajmy też litanię loretańską w naszych
rodzinach prosząc szczególnie o pokój i błogosławieństwo Boże dla Ukrainy.
4. 13-go maja w piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z grupy św. Józefa.
5. W niedzielę 15-go maja o godz. 14.00 Msza św dla osób z niepełnosprawnością. Taca z tej niedzieli przeznaczona będzie na cele
inwestycyjne.
6. 14-go maja w sobotę po Mszy św. wieczornej, ostatnie spotkanie dla rodziców dzieci z klas III, które przystąpią w tym roku
szkolnym do I Komunii Świętej. Spotkanie organizacyjne przed pierwszą Komunią Św.
7. 15-go maja w niedzielę dzieci i rodziców zapraszamy na Mszę Świętą inicjacyjną na godz. 12.30, będzie to już bezpośrednie
przygotowanie do Komunii Świętej.
8. W „Gościu Niedzielnym” znajdziemy dziś ciekawe artykuły: świadectwo ukraińskiego księdza z Czernichowa i funkcjonowaniu jego
parafii w schronie; jest też kolejna płyta z Biblią Audio z księgami mądrościowymi Starego Testamentu, a także o tym jak bronić
się przed kleszczami. Zachęcamy do lektury!
9. W sobotę 28-go maja planowana jest pielgrzymka do Rywałdu – Sanktuarium Matki Bożej Cygańskiej i miejsca internowania bł. ks.
kard Stefana Wyszyńskiego, oraz do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Chełmnie. Koszt pielgrzymki 40 zł. Zapisy w zakrystii.
10. W ostatnim czasie z naszej wspólnoty odszedł do Pana śp. Zygmunt Woźniak. Prośmy w Jego intencji: wieczny odpoczynek ….
11. Idąc za Dobrym Pasterzem, prośmy o łaski i Boże błogosławieństwo.
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