V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 02.05.2021. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś o godz. 1700 modlitwa różańcowa połączona z nabożeństwem majowym. Po
nabożeństwie zmiana tajemnic dla zelatorów i zastępców róż różańcowych.
2. Jutro – 03.05. – uroczystość NMP Królowej Polski i Święto Konstytucji 3 Maja. Msze
św. będą jutro sprawowane jak w niedziele. O godz. 900 Msza św. w intencji Ojczyzny.
Nabożeństwo majowe o godz. 1730 połączone z ponowieniem Aktu Oddania Polski pod
opiekę Matki Bożej.
3. Nabożeństwa majowe w naszej świątyni odprawiane są codziennie o godz. 1730, po
nich Msza św. wieczorna. Zachęcamy do udziału w tych pięknych majowych
nabożeństwach, szczególnie zapraszamy dzieci oraz kandydatów do sakramentu
bierzmowania.
4. We wtorek – 04.05. – wsp. Św. Floriana, m. – Patrona Strażaków.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem majowym
oraz nabożeństwem do Przeczystego Serca św. Józefa o godz. 1730.
6. W czwartek – 06.05. – święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba. Jest to I czwartek
miesiąca, dlatego o godz. 1700 Godzina Święta w intencji powołań do służby w Kościele
połączona z nabożeństwem majowym o godz. 1730.
7. W I piątek miesiąca od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1600
nabożeństwo pokutne i pierwsza spowiedź dla dzieci z kl. IIIA SSP im. Małego Księcia.
O godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa.
O godz. 1730 nabożeństwo majowe z modlitwą do NSPJ. Po Mszy św. spotkanie Straży
Honorowej NSPJ.
8. W sobotę – 08.05. – uroczystość Św. Stanisława, B.M. – głównego Patrona Polski
i naszej diecezji. Na Mszy św. o godz. 1200 uroczystość I Komunii św. dla dzieci z klasy IIIA
Szkoły Społecznej.
9. W przyszłą - II niedzielę miesiąca ofiary składane na tacę przeznaczone będą na
trwające prace remontowe. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w tym trudnym
czasie, kiedy w liturgiach uczestniczy ok. 1/3 wiernych wspierają finansowo
funkcjonowanie naszej parafii. Dziękujemy także za wszelkie bezinteresowne prace
wykonane dla parafii. Niech Bóg wszystkim dobroczyńcom wynagrodzi za każde dobro.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 2 przy ul. Skalna Góra za dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 400 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w intencji tych parafian w środę
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z bl. nr 3 przy ul. Skalna
Góra.
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Można także nabyć polskie flagi.

