Ogłoszenia duszpasterskie
VI Niedziela Wielkanocna
17 maja 2020

1)
Bardzo Dziękuję za piękne posprzątanie i przystrojenie naszego kościoła w minionym tygodniu,
Bóg zapłać! Szczególnie dziękuję za wykoszenie trawy, pielęgnację i podlanie kwiatów, przycięcie
iglaków i żywopłotu przy kościele.
2)
Radujemy się 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II, która przypada jutro. Dziękujmy
Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej
miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia
być bliżej Pana Boga. Jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne
sprawy, w przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
3)
Nabożeństwo majowe w tym tygodniu codziennie o godz. 18.00 po nabożeństwie Msza Św., w
niedziele nabożeństwo majowe odprawiane jest po Mszy Św. o godz. 10.00 (wyjątkowo we wtorek
nabożeństwo o godz. 18.30)
4)

Dziękuję za piękną modlitwę w DZIEŃ FATIMSKI 13 maja

5)
Módlmy się za Metropolitę Gdańskiego Sławoja Leszka z okazji imienin, by łaska i miłość Boża
pozwalały mu wiernie wypełniać apostolską posługę, a radość, dobroć, modlitwa i ludzka życzliwość
towarzyszyły każdego dnia.
6)
Od dziś w związku ze zmianami w przepisach sanitarnych, w kościołach może przebywać 1
osoba na 10m2, a zatem w naszym kościele może być 20 osób. Zapraszam do korzystania z
sakramentów w naszej świątyni. Pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznej odległości w ławkach i przy
podchodzeniu do Komunii św., a także o obowiązku zakrywania ust i nosa w kościele, który dotyczy
wszystkich z wyjątkiem celebransa, w nabożeństwach można uczestniczyć na zewnątrz kościoła
(włączone jest nagłośnienie) lub przez transmisję na żywo (on-line) w TV Chopin (kanał 61) lub na
naszej stronie internetowej:
http://www.kosciolnadole.pl/transmisja-live-28985
lub na portalu:
https://www.nadmorski24.pl/koscioly-online/79-nadole-kosciol-pw-sw-augustyna-biskupa-nadole
albo:
https://www.youtube.com/watch?v=kD1iO2fwwmo
Wszystkich, którzy łączą się duchowo z nami przez media przeżywając transmitowaną Mszę świętą
bardzo serdecznie pozdrawiam
7)

Proszę o wzajemną pomoc sąsiedzką zwłaszcza dla osób starszych.

8)
Można przynosić prace plastyczne o tematyce Maryjnej, prezentujemy je na wystawie przy
bocznym ołtarzu. W czerwcu dla uczestników przewidziane są niespodzianki, zapraszam do udziału:)
9)
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w tym czasie, kiedy brakuje Wiernych w kościele
wspierają finansowo naszą świątynię. Bóg zapłać za okazane serce i ofiary na kościół przelane na
konto czy złożone w zakrystii (numer konta 14 1160 2202 0000 0000 7822 8530). Serdecznie
dziękuję Wszystkim za pomoc i życzliwość.
10) Dziękuję za skarbonki jałmużny wielkopostnej – można je składać przy ołtarzu MATKI BOŻEJ
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
W tym wyjątkowym czasie trwając w nadziei płynącej ze zmartwychwstania Chrystusa
przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Życzę wszystkim miłej niedzieli i błogosławionego
tygodnia.
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– o Boże błogosławieństwo dla Sióstr (Członkiń) Żywego Różańca z Róży pw. bł.
Karoliny Kózkówny
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– + Tata Bronisław Pieniążek
PONIEDZIAŁEK 18 maja
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– ++ Rodzice Czesław i Maria
WTOREK 19 maja
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– podziękowanie za otrzymane łaski w ciągu życia Barbary i Piotra
ŚRODA 20 maja
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– + Tata Kazimierz 3 r.śm.
CZWARTEK 21 maja
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– + Ojciec Zygmunt r.śm.
PIĄTEK 22 maja
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– Dziękczynno błagalna z okazji 33 rocznicy ślubu Barbara i Piotr
SOBOTA 23 maja
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– + Mąż Kazimierz 3 r.śm.

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 24 maja
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– ++ Ojciec Jan i Zygmunt oraz Dziadkowie z obojga str.
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ZAPOWIEDZI:
Mateusz Zajdler i Aneta Ladach
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