OGŁOSZENIA PARAFIALNE
III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 15.04.2018
1. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego;
2. Dziś po Mszach świętych zgodnie z zapowiedzią, każdy z nas będzie mógł wesprzeć darem serca
/wsparciem materialnym/ rodzinę Państwa Grodzkich z Jasienicy Górnej po tragicznym wypadku,
jaki miał miejsce ich domu. Państwo Grodzcy stali się prawnymi opiekunami dla 2,5 rocznej Dianki,
Katarzyny i Piotra. To niecodzienna, wyjątkowa sytuacja, która dotknęła jedną z naszych rodzin, nie
możemy być obojętni! Z góry składam wielkie Bóg zapłać każdemu, za modlitwę, za zaangażowanie,
niech Bóg stanie się dla Was nagrodą dzisiaj i na wieki. Dziękuję Bogu, że w takich sytuacjach jesteśmy
jeszcze bardziej jedną wielką rodziną, która pomaga, bo tak trzeba, bo tego uczy nas Chrystus i wiara w
Niego.
3. Dzisiaj po południu o godz. 15.00 w kościele w Jasienicy Górnej podczas nabożeństwa
podziękujemy Panu Bogu za dar peregrynacji PANI FATIMKSIEJ w rodzinach naszych w Jasienicy
Górnej, a następnie uczestnicząc w procesji zaniesiemy i przekażemy figurę Pani Fatimskiej Parafianom z
Piotrowic Nyskich. Serdecznie zapraszam do licznego uczestnictwa tym wydarzeniu.
4. Bóg zapłać grupie świątecznej i osobom, które pomogły w demontażu dekoracji związanych z
uroczystością Triduum Paschalnego.
5. W poniedziałek spotkanie dla klas III gimnazjum w kościele w Jasienicy Górnej o godz. 18. 45 –
obecność obowiązkowa!!!

6. W najbliższy piątek spotkanie w kościele w Ratnowicach o godz. 18.00 dla rodziców oraz próba dzieci,
które rok temu po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do swego serca - serdecznie zapraszam.
7. W piątek o godz. 20.00 w Ratnowicach w kościele adoracja i komentarz Słowa Bożego na niedzielę.
Serdecznie zapraszam.
8. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła sobotę proszę:
Ratnowice: Jakubów Aurelia, Syjud Grażyna, Tokarczyk Barbara
Jasienicy Górnej: Maria Bukartyk, Michalina Staros, Tadeusz Bukartyk
Zapowiedzi przedmałżeńskie:
Liwowski Dariusz s. Jana zam. Piotrowice Nyskie i Pydych Kamila c. Marka zam. Jasienica Górna /II/

MARYJO PANI FATIMSKA
ORĘDUJ ZA NAMI ! ! !

