
TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 1 maja 2022 

 

1. Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Dzisiaj po 

raz 14 obchodzona jest Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. To zachęta do lektury       

i rozważania tekstów Pisma Świętego. Dzisiaj przypada pierwsza niedziela miesiąca i wspomnienie 

św. Józefa Rzemieślnika. Zmiana tajemnic Żywego Różańca. Intencja Apostolstwa Modlitwy na 

miesiąc maj: Za młodych, aby na wzór Maryi z wiarą i odwagą odpowiadali na Boże wezwanie. 

Intencja parafialna: Aby w naszych rodzinach i wspólnotach praktykowano czytanie i rozważanie 

Pisma Świętego. Po Mszach świętych adoracja i wystawienie Najświętszego Sakramentu.  

 

2. Rozpoczynamy miesiąc maj, w którym w sposób szczególny będziemy oddawać cześć Matce 

Zbawiciela. W czasie Nabożeństw majowych w tym roku modlimy się szczególnie za Ojca Świętego, 

Kościół w Polsce, o pokój na świecie i w Ukrainie, za rodziny, o powołania kapłańskie i dobre 

urodzaje. Nabożeństwo majowe w dni powszednie po Mszy wieczornej, w niedzielę o godz. 17:30. 

Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele, zachęcamy do modlitwy 

śpiewem Litanii loretańskiej przy przydrożnych kapliczkach oraz w domach rodzinnych. 

 

3. We wtorek, 3 maja, przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej 

Patronki naszej ojczyzny. To także kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. 

Msze Święte w naszej świątyni będą sprawowane według porządku niedzielnego. W kaplicy                

w Łostówce Msza święta odpustowa o godz. 9:30, a po niej procesja eucharystyczna wokół kaplicy.    

W kościele Miłosierdzia Bożego Msza święta w intencji Ojczyzny o godz. 10:30. 

 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek całodzienna 

adoracja Najświętszego Sakramentu. W piątek spowiedź dla dzieci od godz. 15:00, Msza święta           

o godz. 16:00. Spowiedź dla młodzieży i dorosłych od godz. 6:15 i 17:00. W sobotę odwiedziny 

chorych w domach od godz. 8:00. W sobotę o godz. 13:30 odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych dla 

dzieci przystępujących do I Komunii Świętej, a od godz. 14:00 spowiedź. 

 

5. W niedzielę, 8 maja, przypada czwarta niedziela Wielkanocy, nazywana Niedzielą Dobrego 

Pasterza. Będziemy obchodzić ją po raz kolejny jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania 

Kapłańskie. W ten sposób rozpoczniemy Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. 

Procesja św. Stanisława z Wawelu na Skałkę o godz. 9:00. W przyszłą niedzielę Rada parafialna 

będzie zbierać ofiary na cele remontowe.  

 

6. Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie dla rodziny Burdek z Lanckorony, podczas zbiórki 

zebrano 11 tysięcy złotych, Bóg zapłać. Spotkanie dla Grupy Apostolskiej Młodzieży w piątek o 19.00 

a dla Grupy parafialnej dla mężczyzn w czwartek również o 19.00 w Domu Parafialnym.  

 

7. W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do Pana: Śp. Piotr Gołąb. Wieczne 

odpoczywanie racz mu dać Panie… 

 

8. Parafia zatrudni osobę w charakterze ogrodnika/konserwatora. Zainteresowanych prosimy o kontakt 

z ks. proboszczem. Polecamy prasę katolicką. W ,,Gościu Niedzielnym” znajdziemy m.in. artykuł            

o nabożeństwie majowym, a w ,,Niedzieli” o nieznanych cudach Ojca Pio i stygmatyczce bł. 

Alexandrinie de Costa. 

 

W tym tygodniu patronują nam:  

- poniedziałek, 2 maja – Święty Atanazy, biskup i doktor Kościoła; 

- wtorek, 4 maja – Święty Florian, męczennik, patron hutników i strażaków; 

- piątek, 6 maja – Święci Apostołowie Filip i Jakub, najbliżsi uczniowie i świadkowie działalności 

Jezusa.  

 

KS. JERZY RAŹNY, PROBOSZCZ 


