
Ogłoszenia Parafialne – 6 Niedziela Wielkanocna /14.05.2023 / 
 
1. Bardzo zapraszamy na Nabożeństwa Majowe w tygodniu o 17.30, a dzisiaj o 15.00. 
2. W poniedziałek, wtorek i w środę przypadają tzw. Dni Krzyżowe kiedy to modlimy się 

 o urodzaje odmawiając Litanię do Wszystkich Świętych. Za udział w tej modlitwie 
można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

3. We wtorek odbędzie się nabożeństwo majowe i Msza św. przy kapliczce – miejscu 
pierwszych Mszy na ostrowskiej ziemi. Proszę o przygotowanie kaplicy. Po majówce i 
Mszy św. wyruszymy wspólnie ze śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych i udamy się 
 do kapliczki przy domu rodziny Niedzielskich prosząc o szczęśliwe zbiory i urodzaje. 

4. W środę o 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu. 
5. W czwartek w dniu urodzin Karola Wojtyły o godz. 17.00 zostanie odmówiony Różaniec 
 -  serdecznie zapraszamy. O poprowadzenie różańca proszona jest Akcja Katolicka, która w tym  
      dniu wyjątkowo ma swoje spotkanie. 
6. W piątek rozpoczęcie Nowenny do Ducha świętego przed uroczystością Zesłania Ducha 
Świętego. 

7. W piątek o 17.00 modlitewne spotkanie Grupy czcicieli Miłosierdzia Bożego 
      i świętej siostry  Faustyny. Serdecznie zapraszamy, będziemy wypraszać Miłosierdzie dla nas 
       samych i całego świata. 
8. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, przeniesiona 

 z czwartku na niedzielę; odpust w Lubzinie. 
9. W najbliższy wtorek o godz. 16.00 w kościele odbędzie się egzamin dla kandydatów 

 do Sakramentu Bierzmowania z klasy VII. Prosimy o obecność rodziców. 
10. Pan Sołtys informuje, że podatek rolny będzie przyjmowany 15 maja od 9.00 do 17.00 na 

tzw. Sołtysówce. 
11. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na pielgrzymkę w dniu 20 maja do Szczepanowa,    
     Brzeska i sanktuarium Św. Anny na Bocheńcu oraz w  Porąbce Uszewskiej;   wyjazd                  
     o  godz. 6.30 z parkingu przy kościele. 
12. Dziękuję dzieciom pierwszokomunijnym za podzielenie się tym co otrzymały w dniu I Komunii 
 Świętej - dzieci złożyły na misje 610 zł. 
13. Za tydzień składka inwestycyjna. W tym roku zamontowane zostały szafki wraz 
 ze  zlewozmywakiem w budynku przy ubikacjach za 3000 zł. Firma montująca rynny przy 
 kaplicy - koszt pracy: 1.200 zł. Mały odkurzacz w kościele: 440 zł., wycieraczki wraz z ramą 
 przy wejściach: 800 zł.; trzy stojaki na rowery: 1400 zł.; wykładzina dywanowa w prezbiterium: 
 5500 zł.; rodzice uczniów kl. III i VIII  jako tzw. "dar ołtarza" złożyli: 2500 zł., a parafia 3000 zł. 
 Za jakiś czas będzie także nowa wykładzina do zakrystii. Dziękuję Panom, którzy przy tych pracach 
 pomagali. 
14. Dziękuję za posprzątanie kościoła i za kwiaty rodzinom: Knyszyński, Wójcik, Winiarz, 

Lazarowicz. 
15. Liturgiczne wspomnienia tego tygodnia: 

• Wtorek - św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski; to dzień 
imienin biskupa diecezjalnego Andrzeja Jeża 

• Czwartek - św. Stanisława Papczyńskiego, kapłana 
16. W „Gościu Niedzielnym”  m.in.: między innymi o tym, że Kościół marzeń już istnieje, o 

pokucie, która decyduje o losach świata, i o przesłaniu św. Stanisława dla współczesnych 
Polaków. 

 
 


