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OGŁOSZENIA 
4 NIEDZIELA WIELKANOCY (17 KWIETNIA 2016) 

1) Dziś 3 niedziela miesiąca. Tradycyjnie zbieramy na cele charytatywne po Mszy świętej. Bóg 

zapłać za wasze ofiary. 

2) W piątek jak w całym Roku Miłosierdzia Msze św. o godz. 17.00 i 18.30. Po Mszy o godz. 18.30 

możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu, medytacji i spowiedzi indywidualnej. 

3) Za tydzień w niedzielę, 24 kwietnia o godz. 13.30 odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci 

przed I-szą Komunią świętą. 

4) Za tydzień w poniedziałek 25 IV przypadają imieniny naszego księdza Proboszcza. Z tej racji 

zapraszamy Członków Rady Parafialnej wraz z żonami i mężami na imieninowe spotkanie 

Rady Parafialnej w przyszłą niedzielę o godz. 15.00.  

5) Nasila się fala kradzieży. Dwa tygodnie temu ukradziono samochód sprzed naszego kościoła. 

Pojawiają się też próby okradania naszych parafian „Na policjanta”, „prokuratora”, „agenta 

CBŚ” czy „na wnuczka”. Oszust podszywający się za wnuczka lub kogoś z rodziny najczęściej 

twierdzi, że spowodował śmiertelny wypadek i musi wpłacić kaucję, aby nie trafić do 

więzienia. Może też podawać, jako powód wyłudzenia pieniędzy, okazyjny zakup samochodu, 

sfinansowanie leczenia czy kupno mieszkania. Na prośbę policji przekazujemy, że policjanci, 

prokuratorzy nigdy nie dzwonią z żądaniami przekazania pieniędzy. Nigdy też nie proszą, 

byśmy brali udział w tajnych akcjach policji. Jeśli podejrzewamy, że ktoś nas próbuje oszukać 

natychmiast dzwońmy na policję na numer 997 czy 112. Jednocześnie przypominamy, aby  

w zaparkowanych przed kościołem samochodach nie pozostawiać dokumentów, telefonów, 

kluczy.  

6) Osoby, które chciałby dołączyć do Róży Różańcowej rodziców za dzieci, także spoza parafii, 

mogą zgłaszać się do p. Barbary Jankojć. 

7)  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Oprócz gazet do zakupienia jest książeczka „Wiara  

i film” a w niej obrazek św. Charbela oraz animowany film na dvd, dla dorosłych i dla dzieci  

pt. „Największy z cudów”. Objaśnia on jak przeżywać poszczególne momenty Eucharystii. 

Koszt zestawu to zaledwie 5 złotych a dodatkowo wspieramy chrześcijan prześladowanych za 

wiarę. Bóg zapłać za złożone ofiary. 

8) Kurs przedślubny dla naszych parafian i narzeczonych zawierających ślub w naszej parafii 

rozpocznie się 7 maja 2014. Szczegółowe informacje u księdza Proboszcza. 

9) Po Mszy św. dzieci zapraszamy po błogosławieństwo i lizaki. 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE  

ŁUKASZ ZIÓŁKOWSKI – kawaler, par. Św. Stanisława bpa i m. w Nowych Załubicach 

KATARZYNA MONIKA LEMPART  – panna, z tutejszej parafii 

Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących pomiędzy narzeczonymi,  
zobowiązany jest do poinformowania o tym Proboszcza Parafii. 


