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Jesteśmy świadkami znieważania naszych Najświętszych Wartości Religijnych.
Wypowiadane przemówienia i Obrażanie Naszej Matki i Królowej znieważa także nas
wszystkich przynależących do Kościoła. Z tej racji w dniu dzisiejszym po każdej Mszy
św. podczas adoracji będziemy przepraszać Pana Jezusa i prosić o opamiętanie i
miłosierdzie Boże dla wrogów Kościoła i dla nas wszystkich.

Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania do służby w Kościele. W poniedziałek
po Mszy św. wieczorowej kolejne spotkanie dla rodziców modlących się za dzieci.

Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom, których dzieci przystąpiły do I Komunii św. o
przygotowanie naszej świątyni do tej uroczystości i złożone dary ołtarza: księgę Mszału
do sprawowania Mszy św. uroczysty trybularz i czerwony ornat. W tym tygodniu
ponownie prosimy parafian z Osiedla Wschód o pomoc w sprzątaniu kościoła.

We wtorek Święto św. Macieja Apostoła. Dzień imienin naszego księdza wikariusza.

W czwartek - święto św. Andrzeja Boboli, kapłana męczennika, patrona Polski.

Zachęcamy dzieci i młodzież do wyjazdu podczas wakacji na rekolekcje oazowe.
Zainteresowanych prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się do ks. Jacka w celu ustalenia
dofinansowania.

W naszej parafii z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomiony został Lokalny
Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu
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tego punktu podajemy na tablicach ogłoszeń w kościele.

Kolejny raz w najbliższy poniedziałek - 13. maja odbędzie się parafialna zbiórka
niepotrzebnego sprzętu elektrycznego. Przez cały dzień można składać sprzęt na
parkingu przy naszym kościele.

Dziękujemy za ofiarę 100.- zł złożoną przez państwo Piecyków z Zofianki Dolnej i
bezimienna ofiarę 50.- zł. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na Instytut Teologiczny
w Sandomierzu.

W minionym tygodniu pożegnaliśmy panią Izabelę Marczuk. Polećmy ją we wspólnej
modlitwie.
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