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IV Niedziela Wielkanocna
Ogłoszenia na 4 Niedzielę Wielkanocną
1. W środę o godz. 18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy, później Msza św
2. W I sobotę miesiąca maja przypada święto św. Józefa Rzemieślnika. Msze św jak w niedzielę o 8.00, 10.00 i 12.00. Po Mszy o 12.00 odwiedzę chorych
na prośbę rodziny. Proszę o zgłaszanie chorych do zakrystii.
3. W sobotę o 9.00 nabożeństwo pokutne i spowiedź dzieci i rodziców przed I Komunią św.
4. W przyszłą niedzielę I Komunia św. o godz. 10.00. W Kościele będą tylko dzieci z rodzicami. Pozostałych zaproszonych Gości proszę o pozostanie na
zew Kościoła. Parafian proszę o wybór Mszy św między 8.00 i 12.00. Dziękuję za zrozumienie.
5. W następny poniedziałek przypada Uroczystość NMP Królowej Polski, święto Konstytucji 3 Maja. Jesteśmy Parafią o wezwaniu Niepokalanego
Poczęcia NMP. Moim pragnieniem jest, abyśmy zawsze pamiętali o spotkaniu Eucharystycznym w każdą uroczystość Maryjną w ciągu roku
liturgicznego. To jest wyraz umiłowania Naszej Matki i Opiekunki MB Skotnickiej. Proszę, abyście wzięli to sobie do serca z uwzględnieniem zasadjakie
nas obowiązują na czas pandemii.
6. Intencje mszalne:
7. Wchodzimy w miesiąc maj, w nabożeństwa maryjne. Mamy wiele intencji, które należy przedstawić MB; będziemy prosić o dobre urodzaje dla rolników.
W naszym Kościele nabożeństwa bedą na tygodniu codziennie po Mszy o 18.00, a w niedzielę i święta na wioskach przed Figurką lub Krzyżem o 18.00
w następującej kolejności:
01.05 - Skotniki o 18.00 Rynek
02.05 - Wólka Skotnicka
03.05 - Reczków Nowy
09.05 - Faliszew
16.05 - Józefów Stary
23.05 - Wacławów
30.05 - Skotniki-Siedliska
Proszę pamiętać o zasadach obowiązujących w czasie pandemii: maseczka, dystans i dezynfekcja. Proszę o udekorowanie figurek przydrożnych na miesiąc maj i
czerwiec.
Dzisiaj w Gościu Niedzielnym polecam tekst o kierownictwie duchowym: czym jest i dlaczego jest takie ważne.
Wczoraj nikt nie zgłosił się do sprzątania z wyznaczonych rodzin z Józefowa Starego.
Za tydzień sprzątać będą rodziny dzieci komunijnych.
Dziękuję Panu Robertowi Chmielewskiemu za zmulczerowanie pasa ziemi za parkanem. Bardzo dziękuję za troskę o wygląd otoczenia Kościoła.
W dn. 07-08 maja 2021 odbędzie się w naszej Parafii Jerycho Rodzin. Przybędzie do nas obraz MB Świętorodzinnej w Studziannie oraz relikwie świętych
małżonków Zelii i Ludwika Martin a także relikwie świętej Joanny Beretty Molla. Będzie to 24 godzinne czuwanie modlitewne. Program jest w gablocie oraz na
stronie internetowej Parafii.
W środę po Mszy wieczorowej odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej. Zapraszam.
Zmiana tajemnic różańcowych w następną niedzielę po sumie.
Solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy życzenia: błogosławieństwa Bożego i wszelkich łask od Jezusa Zmartwychwstałego oraz opieki MB Skotnickiej
ze słowem na serce: „Boskie s?owo jest s?odkie dla tego, kto si? go uczy, s?odsze dla tego, kto uczy, a najs?odsze dla tego, kto wprowadza
je w ?ycie.” Pod Twoją obronę…
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