
O G Ł O S Z E N I A 
VI NIEDZIELA WIELKANOCY 

9 maja 2021 
 

1. Zawierzamy Panu Bogu trud pracy na roli. Dzisiaj poświęcenie pól w Glanowie 

od godz. 16:30, trzy stacje: przy krzyżu od strony Suchej oraz przy kapliczkach. 

W przyszłą niedzielę poświęcenie pól w Zagórowie od godz. 16:30, dwie stacje: 

na Krzemionkach i przy szkole. Ze względu na obowiązujące ograniczenia                

nie będzie procesji. 
 

2. Dzisiaj w naszej parafii kwesta do puszki na rzecz Hospicjum                                       

w Miechowie w ramach akcji „Pola Nadziei”.  
 

3. W środę po nabożeństwie spowiedź dzieci komunijnych, ich rodziców, 

chrzestnych, bliskich. 
 

4. 13 maja 1917 roku Matka Boża Różańcowa ukazała się po raz pierwszy trojgu 

dzieciom w Fatimie. W czwartek 13 maja Mszą św.  o godz. 19:30 rozpoczniemy 

tegoroczne Nabożeństwa Fatimskie, które będą każdego 13-go dnia miesiąca do 

października włącznie. W duchu miłości do Matki Bożej i ze świadomością,              

iż Kościół w Polsce i nasza Ojczyzna zostały poświęcone Niepokalanemu Sercu 

Maryi, Sekretariat Fatimski zaprasza do włączenia się w dzieło Krucjaty Jednej 

Intencji: ”By Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej Wezwanie                           

z Fatimy poznał i wypełnił świat”. Celem tej modlitewnej inicjatywy jest 

wymodlenie łaski, by Polska i świat zjednoczyły się w pierwsze soboty miesiąca, 

wynagradzając Niepokalanemu Sercu Maryi.       

 W kolejnych miesiącach nabożeństwu przewodniczyć będą mieszkańcy 

poszczególnych wiosek. Bardzo proszę, aby w czwartek uczynili                        

to mieszkańcy Małyszyc.   
 

5. W piątek rozpoczniemy 9-cio dniową nowennę przed uroczystością Zesłania 

Ducha Świętego. 
 

6. W sobotę o godz. 12:00 uroczystość I Komunii św. 
 

7. W przyszłą niedzielę 16 maja w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego                 

w naszej parafii Dzień Seminaryjny poświęcony modlitwie o powołania                     

do służby kapłańskiej w Kościele. Gościć będziemy alumna z Wyższego 

Seminarium Duchownego w Kielcach. Pan Jezus zachęcał do wspólnej troski                

o „robotników na żniwo Pańskie.” Seminarium może funkcjonować między 

innymi dzięki wsparciu wiernych diecezji. Ofiary złożone w przyszłą niedzielę 

na tacę przeznaczymy dla WSD w Kielcach.  
 

8. Mieszkańcy Małyszyc z racji nabożeństwa fatimskiego ofiarowali na kwiaty         

300 zł. Bóg zapłać. 
 

9. Zachęcam do lektury dostępnych czasopism katolickich. 
 

10. Sakrament Małżeństwa mają zawrzeć:  

 Paweł Piotr Bałazy z Imbramowic i Angelika Anna Baran z parafii              

św. Małgorzaty w Bydlinie, oboje stanu wolnego. Zapowiedź I. 

 Wojciech Antoni Półtorak z Imbramowic i Aleksandra Katarzyna Pacia              

z Glanowa, oboje stanu wolnego. Zapowiedź II. 

 


