OGŁOSZENIA- 19 V 2019 r.
VI Niedziela Wielkanocna
• Dzisiaj Nabożeństwo majowe o 17.30.
• W dzisiejszą niedzielę radujemy się 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy
Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i
heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na jego
wzór każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny
i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając słowa:
„Totus Tuus”. W tych intencjach modlimy się podczas dzisiejszych Mszy Świętych.
• Jutro Nabożeństwo majowe z modlitwami przez wstawiennictwo św. Jana P. II
• Jutro w kaplicy w Miejscu o godzinie 10.30 Msza św. dziękczynna za dar Ojca Św. i
1 rocznica nadania szkole imienia Jana Pawła II.
• Także jutro w kaplicy w Przewozie o godz. 20.00 Nabożeństwo z modlitwami przez
wstawiennictwo św. Jana Pawła II.
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach też planował w tych dniach Mszę św. w
naszym kościele z okazji 100. Rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. W obecnej sytuacji podjęto
decyzję przesunięcia terminu Mszy św.
• Od dzisiejszej niedzieli Dzieci klas III na poszczególnych Mszach św. będą przystępować do
I Kom. Św. Będą ją przeżywać indywidualnie bądź w małych grupach. Zależy to od decyzji
rodziców.
• W poniedziałek rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do
środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla
ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby
nikomu w naszej Ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego.
• Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary z ubiegłej niedzieli na inwestycje kościelne.
Koperty i wpłaty do banku dały sumę 6 tys. 960 zł. Bez kopert było 1 tys. 96 zł. Co dało łączną
sumę 8 tys. 1 zł. Bóg zapłać. Polecamy Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej
Spytkowickiej i naszej Patronki, wszystkich ofiarodawców i prace prowadzone w naszej
Parafii.
• W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

