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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
15 maja 2022 

5 NIEDZIELA WIELKANOCY, ROK C 

1. Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Po raz kolejny gromadzimy się na Świętej 
Wieczerzy, aby pokrzepiać się słowem Bożym i Chlebem eucharystycznym. 
Umocnieni Bożymi darami będziemy wkraczać w nowe wyzwania kolejnego 
tygodnia i dawać świadectwo wiary w Zmartwychwstałego Pana. 

2. Dzisiaj o godz. 15:00 – nabożeństwo za zmarłych, a o godz. 18:00 – Msza 
zbiorowa za zmarłych. 

3. W poniedziałek, 16 maja, przypada święto Świętego Andrzeja Boboli, 
patrona Polski. Był on jezuickim kapłanem, gorliwym głosicielem Ewangelii, 
który pracował na rzecz jedności Kościoła i ojczyzny. Zginął śmiercią 
męczeńską w 1657 roku. Niech jego wstawiennictwo wyprasza dar jedności 
naszym małym wspólnotom oraz całej ojczyźnie. 

4. W środę, 18 maja, przypada 102. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. 
To kolejna okazja, aby odkrywać na nowo słowa naszego Wielkiego Rodaka. 
On całe życie zawierzył Bogu przez ręce Maryi. Niech jego wstawiennictwo 
oraz orędownictwo Najświętszej Maryi Panny wyprasza nam Bożą pomoc 
w naszym codziennym życiu. 

5. Nabożeństwa majowe w naszej świątyni w dni powszednie o godz. 17:30. 
Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby uwielbiać Matkę Zbawiciela śpiewem 
Litanii loretańskiej. 

6. Przypominam o obowiązku odbycia Spowiedzi Wielkanocnej do 
uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Każdego dnia przed nabożeństwem 
majowym jest możliwość przystąpienia do Spowiedzi Św. 

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości 
Bożych darów oraz opieki Maryi – Wspomożycielki Wiernych. 
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Trwamy w dziele przygotowującym nas do 50. rocznicy rozpoczęcia 
Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszych parafiach.  
W trzecim tygodniu będziemy prosić o wypełnienie się w naszym życiu ślubu: 
„Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma 
utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży 
budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej 
kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc 
obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć 
zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca 
Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu. Królowo Polski – 
przyrzekamy!” 
Najbliższy tydzień prowadzi nas do beatyfikacji Pauliny Jaricot (22 maja 
w Lyonie), która była założycielką Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary 
i Żywego Różańca. Dziękujemy za tak bardzo liczną wspólnotę osób, które 
w dziele Żywego Różańca modlą się każdego dnia, aby łaska Boga wypełniała 
tajemnice życia każdego z nas. Z ufnością przywołujmy orędownictwa Matki 
Najświętszej i w modlitwie różańcowej prośmy, aby czas naszej troski o dar 
życia umocnił we wspólnocie Kościoła radomskiego pragnienie życia z Bogiem 
i troskę o Jego dary. 

Wasz biskup Marek 
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