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1. Dziękujemy  za  ofiary  składane  dzisiaj  na  spłatę  budowlanego  kredytu.  W  związku
z następstwami powodzi,  w przyszłą  niedzielę  Caritas  naszej  diecezji  organizuje  zbiórkę do
puszek  dla  poszkodowanych.  Caritas  rozprowadza  także  cegiełki  przeznaczone  na  wsparcie
finansowe  organizowanych  w  ośrodku  w  Myczkowcach  kolonii  dla  dzieci  pochodzenia
polskiego z Ukrainy. Cegiełka kosztuje 5 zł. i można ją nabyć przy wyjściu z kościoła.

2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie po mszy św. wieczornej.

3. Za tydzień Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W piątek rozpoczniemy nowennę przed
Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

4. W  tym  tygodniu  przypada  pierwsza  sobota  miesiąca.  Chorych  z  posługą  sakramentalną
odwiedzimy od godz. 8.30. Różaniec wynagradzający prowadzony przez Róże Żywego Różańca
przed wieczorną mszą św.

5. Na cotygodniowe spotkania po wieczornej mszy św. zapraszamy;
 we wtorek Koło Biblijne
 w środę dziecięcą scholę
 w czwartek ministrantów i lektorów.

6. W  ubiegłą  niedzielę  odbył  się  w  Mrowli  IX  Ponadregionalny  Konkurs  Pieśni  Maryjnej
"Matuchnie Pieśń Niesiemy". Miło nam poinformować, że zwycięzcami konkursu została nasza
Dziecięca Schola Parafialna NUTKI POPIEŁUSZKI pod kierunkiem Państwa Wandy i Jacka
Kot! Cieszymy się bardzo, dziękujemy i gratulujemy zwycięzcom. 

7. Dziękujemy  Pani  Agacie  Bacher  za  przygotowanie  dekoracji  kwiatowych  ołtarza  oraz
sprzątającym nasz kościół  w ubiegłym tygodniu.  W najbliższą sobotę  o godz.  8.30 prosimy
mieszkańców z ul. Architektów, blok nr 5 (mieszkania 51 – 75).

8. W  związku  z  pracami  dźwigu  kołowego  przy  wieży  kościoła,  uprzejmie  prosimy,  aby  na
wysokości  kościoła  nie  parkować samochodów przy ul. Solidarności  po obu stronach ulicy.
Znakiem, że od godz. 7-ej rano kolejnego dnia dźwig zablokuje ulicę będzie rozwieszona taśma
wzdłuż miejsc parkingowych. Przepraszamy za utrudnienia.

9. Dla pogłębienia wiedzy i wiary religijnej zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

10. Dzisiaj Dzień Matki. Z tej okazji nie tylko składajmy życzenia naszym mamom, ale polecajmy
je Bogu w modlitwie, prosząc dla nich o potrzebne im łaski, by mogły dobrze wypełniać swoją
misję.  A dla tych, które już Pan powołał do siebie, prośmy o Boże miłosierdzie, aby mogły
wyśpiewywać Jego chwałę na wieki. Obejmujemy także najlepszymi życzeniami solenizanta, ks.
Grzegorza Dąbrowskiego. Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień Twojej
kapłańskiej posługi, Jezus niech zawsze będzie Twoim Przyjacielem, a Maryja niech przygarnia
Cię do swego serca. Wszystkie nasze mamy i solenizantów z ks. Grzegorzem polećmy opiece
Maryi. Pod Twoją obronę.. 

11. W ubiegłym tygodniu zmarła nasza parafianka śp. Krystyna Miąsik. Nasze zmarłe mamy i śp.
Krystynę polecajmy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek …


