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1. Dziś czwarta niedziela Wielkanocy, którą nazywamy popularnie Niedzielą Dobrego 

Pasterza. Dziś przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. 

Prosimy Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, aby nie zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy 

sakramentów świętych. Naszą modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy odpowiedzieli na 

głos Bożego wezwania i przygotowują się do kapłaństwa w naszym diecezjalnym 

seminarium. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Kwartalne dni modlitw o powołania do służby 

w Kościele. Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy uroczystość I Komunii Świętej. Rada 

parafialna przyjmuje ofiary na cele remontowe. 

 

2. Jutro, 9 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego 

patrona Polski, przeniesiona z 8 maja ze względu na przypadającą niedzielę wielkanocną. 

Będziemy wzywać jego orędownictwa i wypraszać Bożą pomoc dla naszej ojczyzny.             

W piątek, 13 maja, w liturgii będziemy wspominać Matkę Bożą Fatimską. Tego dnia 

przypada także 39. rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II. Nabożeństwo fatimskie po 

Mszy Świętej o godz. 18:00, a następnie procesja wokół Rynku. Do asysty zapraszamy Straż   

i Orkiestrę z Mszany Górnej. Rodzinie Porębów dziękujemy za ufundowanie nowego wieńca 

dla figury Matki Bożej. OSP z Mszany Dolnej prosimy o zabezpieczenie trasy procesji.         

W sobotę, 14 maja, święto Świętego Macieja Apostoła, który dołączył do grona Dwunastu po 

śmierci Judasza.  

 

3. W naszej świątyni nabożeństwa majowe w dni powszednie po Mszy św. wieczornej,            

a w niedzielę o godz. 17:30. Serdecznie zapraszamy, aby śpiewem Litanii loretańskiej 

wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w naszych codziennych potrzebach. 

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

modlitwy przy przydrożnych kapliczkach oraz w domach rodzinnych. 

 

4. W przyszłą niedzielę 15 maja, po Mszach świętych przed naszym kościołem odbędzie się 

kiermasz ciast, z którego dochód zostanie przeznaczony na rzecz Maksymiliana Palaca, 

naszego dwuletniego parafianina cierpiącego na złożoną wadę serca. Msza św. chrzcielna       

o godz. 12:30. 

 

5. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do Pana: Śp. Bronisława 

Malec. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie… 

 

6. Polecamy prasę katolicką. W najnowszym numerze ,,Gościa Niedzielnego” kolejna płyta z 

Biblią Audio, a na niej cztery księgi mądrościowe. W ,,Niedzieli” w dodatku ABC wiary 

wyjaśnienie czy można zbawić się w innych religiach oraz czym jest grzech pierworodny. 

   

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy gorliwości w wypełnianiu 

codziennych obowiązków oraz otwartości na Boże natchnienia. 
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