
1. Nabożeństwo majowe – Dniem dzisiejszym rozpoczynamy miesiąc poświęcony
Maryi Niepokalanej. W naszym kościele nabożeństwa majowe będą odprawiane w dni
powszednie po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30, a w niedzielę i uroczystości
o godz. 17.30. Świadomi tego, co dzieje się za nasza wschodnią granicą,
informujemy, że nie ustajemy w błaganiach skierowanych do Boga o pokój na
Ukrainie. Zachęcamy wszystkich do udziału w nabożeństwach majowych, podczas
których przywołując orędownictwa Matki Najświętszej, będziemy błagać Boga
o miłosierdzie dla nas i dla całego świata.

2. Wypominki – Tradycyjnie w pierwszy poniedziałek miesiąca przed Mszą św.
o godz. 17.30 modlimy się za zmarłych poleconych w wypominkach. Ponieważ z racji
długiego weekendu, w poniedziałek o godz. 17.00 będzie sprawowana Msza Św.
z sakramentem małżeństwa, nabożeństwo wypominkowe będzie odprawione w środę
o godz. 17.30. Msza św. w intencji zmarłych poleconych w wypominkach, będzie
jednak odprawiona w poniedziałek o godzinie 18.00.

3. Dzień Flagi - W poniedziałek – 2 maja, przypada doroczny Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej. Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach.
Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby, w momentach
wzruszeń i radości. Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie
np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania.

4. Kalendarz liturgiczny – We wtorek - 3 maja, obchodzić będziemy uroczystość
Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Msze Św. w tym dniu będą sprawowane
według porządku niedzielnego. Nabożeństwo majowe odprawimy o godz. 17.30.
Również we wtorek, przypada 4 wtorek nowenny do św. Antoniego. Podajemy do
wiadomości, że modlitwy nowennowe będą odprawione w ramach nabożeństwa
majowego. W piątek - 6 maja, przeżywać będziemy święto świętych Apostołów Filipa
i Jakuba.

5. Dni odnowy wewnętrznej - W Pierwszy Czwartek miesiąca podczas Mszy Św.
o godz. 18.00, będziemy modlić się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Po odśpiewanej litanii loretańskiej, będzie trwać na adoracji Pana Jezusa w ciszy do
godz. 19.30. W Pierwszy Piątek zachęcamy do kultu Najświętszego Serca Pana
Jezusa przez sakramentalną spowiedź oraz uczestnictwo we Mszy Św.
Spowiedź o godz. 7.00 oraz wieczorem przed Mszą św. od godz. 17.30.
Odwiedziny chorych w naszej parafii odbędą się w Pierwszy Piątek maja od godz.
9.00, jednocześnie prosimy o stałą deklarację do kogo kapłan ma przychodzić



z sakramentami. W Pierwszą Sobotę miesiąca po Mszy św. odbędzie się
nabożeństwo różańcowe, a po nabożeństwie odmówimy Litanię Loretańską oraz
odśpiewamy Apel Jasnogórski.

6. Koncert zespołu – Przypominamy, że dziś o godz. 16.00, w naszym kościele
będzie miał miejsce koncert franciszkańskiego seminaryjnego zespołu Pokój i Dobro,
a po każdej Mszy św., jest możliwość nabycia płyty CD zespołu. Dziś również po
każdej Mszy św., Bracia będą rozprowadzać seminaryjne czasopismo Nasze Życie,
dochód przeznaczony jest na utrzymanie seminarium. Za wszelkie ofiary składamy
serdeczne Bóg zapłać.

7. Msza św. w intencje OSP – W niedzielę – 8 maja o godz. 9.00, będzie
sprawowana Msza św. podczas której będziemy modlili się w intencji Druhów
z Ochotniczej Straży Pożarnej z naszej Parafii, za ich Rodziny oraz za zmarłych
Strażaków. Serdecznie zapraszamy.

 8. Koncert – Również w przyszłą niedzielę o godz. 15.30, w naszym Sanktuarium
odbędzie się koncert pieśni maryjnych w wykonaniu zespołów folklorystycznych:
Ciebłowianie, Sami Swoi, Smardzewianie, Kalina, Unewlanie.
Wszystkich serdecznie zapraszamy.

9. Spotkanie – 8 maja w niedzielę, po Mszy św. o godz. 18.00, odbędzie się
spotkanie z rodzicami dzieci klas trzecich, które w tym roku szkolnym chcą przystąpić
do Pierwszej Komunii Św.

10. Organista – Jak informowaliśmy wszystkich Parafian, z dniem 30 kwietnia,
siostra Teresa zakończyła pracę organistki w naszej Parafii. Pragniemy poinformować,
że nowy organista będzie zatrudniony z dniem 1 lipca. Do tego czasu będziemy
korzystać z posługi innych organistów. Informujemy również, że w miesiącach maj
i czerwiec Msze św. poranne o godz. 7.00 będą recytowane. Za zrozumienie trudnej
sytuacji bardzo dziękujemy.

11. Taca gospodarcza – W minioną niedzielę była zbierana taca gospodarcza, która
jest przeznaczona na remont kościoła. Na ten cel zebrane zostały następujące ofiary:
z Tresty – Twardej – 708 zł, z Unewla – 572 zł i ze Smardzewic – 6000 zł. Za złożone
ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

12. Koncert – Gminny Dom Kultury w Wiadernie zaprasza na koncert fortepianowo-
skrzypcowy w sobotę 7 maja o godz. 17.00. W programie artyści wykonają utwory
m.in.: Wolfganga Amadeusz Mozarta, Karola Szymanowskiego czy Henryka
Wieniawskiego. Serdecznie zapraszamy.

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia.
Wszystkim życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże.



13. Zmarli – W ostatnim tygodniu odeszła do Pana śp. + Irena Zalewska lat 88.
Wieczny odpoczynek …


