Ogłoszenia parafialne
3. niedziela wielkanocna
1 maja 2022
1. Rozpoczynamy Tydzień Biblijny. Zachęcamy do sięgania po Pismo Święte. Odpustu zupełnego
udziela się wiernemu, który przy spełnieniu zwykłych warunków przynajmniej przez pół godziny
będzie czytać lub słuchać Pismo Święte z szacunkiem należnym Słowu Bożemu. W koszyczku przed
ołtarzem Słowa jest dla każdego cytat biblijny z Ewangelii św. Łukasza.
2. Rozpoczynamy Nabożeństwa Majowe, w czasie których śpiewamy Litanię Loretańską do Matki
Bożej. W dni powszednie Majowe o godz. 17.30, a w niedziele i dni świąteczne o godz. 18.00.
3. Wieczór Chwały dzisiaj w naszym kościele. Najpierw Msza Święta w intencji uzdrowienia duszy i
ciała o godz. 18.30, a następnie godzinna modlitwa uwielbienia Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie.
4. We wtorek, 3 maja, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, święto Konstytucji 3
Maja i dzień szczególnej modlitwy za Ojczyznę. Msze Święte w porządku świątecznym, czyli o 8.00,
10.00, 12.00 i 18.30.
5. Dyżur przedstawiciela naszego Caritasu w dużej sali domu parafialnego w środę w godz. 17.30 –
18.00.
6. Spotkanie parafialnej rady duszpasterskiej i ekonomicznej w czwartek o godz. 19.00 w refektarzu
parafialnym.
7. W I czwartek miesiąca nabożeństwo związane z tym dniem po porannej Mszy Świętej. Adoracja
Najświętszego Sakramentu w ciszy od godz. 17.00.
8. W I piątek podobnie - nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa po porannej Mszy
Świętej. Rano udamy się z posługą sakramentalną do naszych chorych. Spowiedź w czwartek i piątek
przed Mszami Świętymi.
9. W I sobotę miesiąca śpiew Godzinek o godz. 7.00, Msza święta o godz. 7.30, a po niej różaniec
fatimski.
10. W sobotę, 7 maja, wyruszamy na I odcinek szlaku św. Jakuba – z Braniewa przez Frombork do
miejscowości Krzyżewo (23 km). Koszt autokaru, którym się tam udamy, 40 zł w obie strony.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do środy.
11. Organizujemy letni wyjazd parafialny do Murzasichla k/Zakopanego w dn. 20-28 sierpnia (9 dni).
Koszt: 1050 zł/os. Dzieci do lat 12: 700 zł. Zapisy u ks. Jana.
12. Zachęcamy, by w dn. 2-3 maja, wywiesić flagi narodowe oraz kościelne.
13. O posprzątanie kościoła prosimy członków naszych wspólnot oraz osoby chętne w piątek o godz.
18.40.
14. Przy wyjściu wyłożona jest prasa. Zachęcamy do nabywania.

15. Są również wyłożone książki o sakramencie namaszczenia chorych – 100 stron w cenie 5 zł.
Zmarł nasz parafianin Edmund Klecha, l. 84, z ul. Marynarki Polskiej. Wieczny odpoczynek racz mu
dać Panie…

