
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 03.05.2020.  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

1. Dzisiejsza niedziela – Dobrego Pasterza rozpoczyna Tydzień Modlitw  o Powołania do 
Służby w Kościele, przeżywany pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”. Prośmy zatem Jezusa 
szczególnie w tych dniach o dobre i liczne powołania do kapłaństwa i życia 
konsekrowanego. Dziś o godz. 1700 modlitwa różańcowa połączona z nabożeństwem 
majowym. Po nabożeństwie spotkanie dla zelatorów i zastępców róż różańcowych.  
2. Rozpoczął się miesiąc maj, w którym czcimy naszą Matkę Maryję podczas nabożeństw 
majowych. W dni powszednie nabożeństwo majowe o godz. 1730, podczas którego 
udzielamy Komunii Św. Również ze względu na to, aby w nabożeństwach mogło 
uczestniczyć większe grono wiernych, po Mszy wieczornej śpiewać będziemy także litanię 
loretańską do Matki Bożej. Ze względu na ograniczenia liczbowe uczestników liturgii                         
w naszej świątyni, prosimy, aby rozsądnie podzielić się i dać możliwość udziału jak 
największej grupie wiernych. Zatem osoby, które chcą uczestniczyć we Mszy wieczornej, 
proszone są o przychodzenie na godz. 1800, a osoby, które uczestniczą w nabożeństwie 
majowym o godz. 1730, proszone są aby, po tym nabożeństwie opuściły świątynię robiąc 
miejsce dla uczestników Mszy św.  
3. Jutro – 04.05. – wsp. św. Floriana, m – Patrona Strażaków. 
4. W środę – 06.05. – święto św. Apostołów Filipa i Jakuba. O godz. 1700 cotygodniowa 
adoracja Najświętszego Sakramentu. Z racji I środy miesiąca nabożeństwo majowe o godz. 
1730 połączone z nabożeństwem do Przeczystego Serca św. Józefa.  
5. W I czwartek miesiąca o 1700 Godzina Święta z modlitwą o nowe powołania kapłańskie               
i zakonne.  
6. W piątek – 08.05. – uroczystość św. Stanisława, B i M. – głównego Patrona Polski i naszej 
diecezji. O godz. 1500 odbędzie się Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Na Mszy św.                 
o godz. 1800 Straż Honorowa NSPJ dziękować będzie za 100 rocznicę kanonizacji św. 
Małgorzaty Marii Alacoque.  
7. W przyszłą II niedzielę miesiąca ofiary składane na tacę przeznaczone będą na trwające 
prace remontowe. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w tym trudnym czasie 
wspierają finansowo funkcjonowanie naszej parafii. Dziękujemy także za wszelkie 
bezinteresowne prace wykonane dla parafii. Niech Bóg wszystkim wynagrodzi za każde 
dobro.  
8. Serdeczne „Bóg zapłać” składamy parafianom z bl. nr 7 przy ul. Waryńskiego za podjęty 
dyżur porządkowy w naszej świątyni i ofiarę 190 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w intencji 
tych parafian w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian                 
z bl. nr 8 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 – 24. Prosimy o posprzątanie świątyni w sobotę od 
godz. 800.  
9. Bardzo prosimy, aby do Komunii Św. podchodziły najpierw osoby przyjmujące Komunię 
św. na rękę, a po nich osoby przyjmujące do ust. Osoby, które przyjmują Ciało Pańskie na 
rękę spożywają Je zaraz przy kapłanie, prosimy nie odchodzić z Komunią św. do ławki.  
10. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest czasopismo „Miłujcie się”.  


