OGŁOSZENIA PARAFIALNE
• Dzisiaj przeżywamy V NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ – o godz. 1500 nabożeństwo majowe. Jutro
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI – Msze św. w porządku
niedzielnym. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. Pamiętajmy
o spowiedzi i komunii św. wynagradzającej Bożemu Sercu i Niepokalanemu Sercu
Najświętszej Maryi Panny!
• Okazja do sakramentu pokuty przed każdą Mszą św.; w Rynarcicach w tygodniu.
• Spotkanie w kręgu biblijnym dla młodzieży szkół średnich w sobotę po wieczornej Mszy św.
na plebanii.
• „Wyrok na niewinnych” to historia najgłośniejszego i najbardziej brzemiennego w skutkach
dramatu sadowego w dziejach USA. Głównym bohaterem (lektorem) filmu jest dr Bernard
Nathanson, zagorzały zwolennik legalizacji aborcji i aktywny uczestnik tamtej sprawy,
który kilka lat później stał się obrońcą życia. Film polecany jest szczególnie rodzicom
i dorastającej młodzieży. Można go zobaczyć w kinie internetowym pod adresem:
www. RafaelKino.pl. Vouchery uprawniające do 50% zniżki na zakup biletu są wyłożone
na stoliku w przedsionku kościoła. Gorąco polecam!
• W sprzedaży dostępny jest nowy numer Gościa Niedzielnego. Zachęcam do lektury!
• „Bóg zapłać!” za ofiary na remont kościoła (w Rynarcicach na chodnik dokoła kościoła)
z kwietnia w kwocie 6.364 zł (kolekta inwestycyjna 334 zł, sobotnia zbiórka 3.410 zł);
w Rynarcicach 2.891 zł (kolekta inwestycyjna 201 zł, sobotnia zbiórka 1.090 zł) Jutro
kolekta na potrzeby parafii, w przyszłą niedzielę – kolekta inwestycyjna.
• Serdecznie dziękuję za sprzątanie kościoła oraz dary złożone na stół plebanijny.
Do sprzątania kościoła i koszenia trawy wokół (tereny zielone wokół kościoła, na cmentarzu
i przy kaplicy; wzdłuż muru od wewnątrz i od zewnątrz 1,5 m; za żywopłotem;
przed krzyżem w granicach działki kościelnej oraz na skarpie za parkingiem) proszę rodzinę
Sosulskich, Juzwa i Zofię Chmurę; w Rynarcicach rodzinę Skrętkowicz. Do przekazania
datków na cele kościelne proszę Marię Sosulską, Zbigniewa Sosulskiego, Krystynę
Szelwach.
• Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który realizowany jest co 10 lat,
trwa od 1 kwietnia br. Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby zamieszkałe w kraju są
zobowiązane do samodzielnego spisania się poprzez aplikację na stronie spis.gov.pl. W
przypadku trudności można spisać się przez telefon dzwoniąc pod numer 22 279 99 99
lub w urzędzie miasta/gminy przy wsparciu pracownika merytorycznego. W oparciu
o wyniki spisu opracowuje się plany rozwojowe i określa potrzeby zdrowotne, edukacyjne,
mieszkaniowe oraz dotyczące zabezpieczenia społecznego. Są one także podstawą
do określenia dotacji i subwencji oraz podziału środków unijnych. Poprzez udział w spisie
mieszkańcy uzyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w ich otoczeniu.
*********************************
„Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały, niech rozwija się wspaniały, Maryjo!
- z kapłańskim błogosławieństwem: ks. Proboszcz.

