IV Niedziela Wielkanocna
2019.05.12
Liturgia w tygodniu.
- wtorek – św. Macieja Apostoła
- czwartek – św. Andrzeja Boboli

1. Dziś na Mszy św. o godz. 1130 Uroczystość I Komunii św. Zachęcamy do modlitwy w intencji dzieci i rodziców. Prosimy o zachowanie porządku ustalonego przez organizatorów uroczystości.
Dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami zapraszamy na Nabożeństwa majowe w białym tygodniu.
Na te Nabożeństwa zapraszamy także dzieci z kl. IV z rodzicami, które będą w najbliższą niedzielę na Mszy
św. o godz. 1130 przeżywać swoją rocznicę I Komunii św.
Rodziców dzieci rocznicowych zapraszamy na spotkanie we wtorek po Nabożeństwie majowym i Mszy św.
2. Jutro pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie. Nabożeństwo rozpoczniemy Mszą św. o godz. 1800. Nie
będzie nabożeństwa majowego. Zapraszamy wszystkie dzieci z naszej parafii wraz z rodzicami do wspólnej
modlitwy. Prosimy, aby dzieci niosły w procesji figurę Matki Bożej Fatimskiej. Litanię do Matki Bożej śpiewać
będziemy w czasie procesji. Prosimy zabrać ze sobą świece.
3. Nabożeństwa majowe w ciągu tygodnia o godz. 17 00 w niedzielę o godz. 1530. Zapraszamy do licznego
udziału w modlitwie. Nabożeństwo majowe w tygodniu w Brzyściu i Rożniatach o godz. 18 15.
We wtorek i środę w Brzyściu, a od czwartku do soboty w Rożniatach, po nabożeństwie Msza św.
Zachęcamy do śpiewania Litanii do Matki Bożej i pieśni maryjnych przy kapliczkach. Rodzice przypomnicie
swoim dzieciom o nabożeństwie.
4. W związku z licznymi profanacjami kościołów, krzyży, obrazów i figur Matki Bożej jakie mają miejsce
w naszej Ojczyźnie po nabożeństwie majowym odmawiać będziemy dziesiątek różańca. Niech to będzie nasze
wynagrodzenie i przeproszenie za profanacje, oraz błaganie do Boga o nawrócenie bezbożników.
5. We środę o godz. 17 00, Nabożeństwo majowe, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Msza św.,
oraz spotkanie Legionu Maryi. Zapraszamy.
6. Bóg zapłać Rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za dekorację, sprzątanie kościoła, całego placu przy k ościele i plebani. Prosimy aby troskę o nasz kościół podjęły rodziny z Ostrówka. Sprzątanie rozpoczynamy
w sobotę o godz. 900. Dziękujemy.
7. Rodzice dzieci pierwszokomunijnych złożyli ofiarę w kwocie 1500 zł na potrzeby parafii. Został za to odnowiony zabytkowy kielich mszalny. Bóg zapłać.
8. Najbliższa niedziela to trzecia niedziela miesiąca. Zbiórka ofiar w kopertach na cele inwestycyjne.
W trzecią niedzielę kwietnia zebrano 6530 zł. Bóg zapłać.
9. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Do nabycia: „Niedziela”, „Gość Ni edzielny”.
10. Nasza Parafia organizuje pielgrzymkę do Białegostoku i okolic. Koszt – 320 zł. Tych, którzy zapisali się
wcześniej prosimy o wpłaty. Szczegóły na stronie parafialnej.
11. Nasza diecezja organizuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci młodzieży w ramach Ruchu Światło -Życie. Są
to 10-cio i 15-to dniowe turnusy w których mogą uczestniczyć dzieci od IV klasy szkoły podstawowej. Dla
dzieci ze szkoły podstawowej turnusy oazowe są w diecezji. Turnusy dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich są w Bieszczadach. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież. Informacje na stronie parafialnej i w zakrystii.
12. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zbiórkę prowadzi organizacja „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, Organizacja ta odzyskuje z zebranych śmieci,
to co jest wartościowe, następnie sprzedaje, a zarobione pieniądze są przekazane na pomoc misjonarzom.
Bóg zapłać.
Ogłoszenie Gminy
Gmina Gawłuszowice zawiadamia mieszkańców, że w dniach od 15 do 17 maja br. prowadzona b ędzie akcja wywozu przedmiotów wielkogabarytowych, sprzętu RTV i AGD oraz opon pojazdów osobowych (do

10 sztuk). Przedmioty należy wystawić do godz. 730 przed posesję do drogi gminnej najpóźniej w dniu zbiórki.
Przedmioty pozostawione za ogrodzeniem, na drodze prywatnej lub po terminie nie będą zabierane.
Harmonogram zbiórki:
- Kliszów i Brzyście – poniedziałek (15.05.2017) środa
- Gawłuszowice Ostrówek – wtorek (16.05.2017) czwartek
- Młodochów, Krzemienica, Wola Zdakowska – środa (17.05.2017) piątek
Ogłoszenie Agencji i Restrukturyzacji Rolnictwa.
Przypominamy, że 15 maja mija podstawowy termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie za
rok 2019. Opóźnienie złożenia wniosku skutkuje obniżeniem płatności.

Zapowiedzi przedślubne
Sakramentalny związek małżeński w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć następujące osoby.

Zapowiedź I
Grzegorz Piotr Sapała z Sadkowej Góry
z Iwoną Małgorzatą Mazurek z Kliszowa
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia małżeństwa, występujących pomiędzy tymi osobami zobowiązany jest
powiadomić Kancelarię Parafialną.

