
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 09.05.2021.   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 
1. Dzisiaj o godz. 1730 nabożeństwo majowe. 
2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych, które odprawiane są codziennie                       
o godz. 1730.  
3. Od jutra do środy przypadają dni modlitw o urodzaje, tzw. Dni krzyżowe.  Prośmy zatem 
Boga o obfite plony i błogosławieństwo w ciężkiej pracy rolników. 
4. Jutro Msza św. wieczorna w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. O godz. 1630 

Msza św. dziękczynna za dar Eucharystii dla dzieci z klasy IIIA SSP. Po Mszy św. zbiórka dla 
LSO.  
5. We wtorek z nabożeństwem majowym połączone będzie nabożeństwo do św. Michała 
Archanioła.  
6. W środę 12 maja przypada XVIII rocznica powstania naszej parafii, podziękujmy zatem 
Chrystusowi Królowi za dar naszej wspólnoty parafialnej. O godz. 1700 cotygodniowa 
adoracja, połączona z nabożeństwem majowym. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty Dzieła 
Intronizacji NSPJ. 
7. W czwartek  - 13 maja przypada 104 rocznica Objawień Fatimskich. Mszą św. o godz. 
1800 rozpocznie się pierwsze w tym roku uroczyste Nabożeństwo Fatimskie. Jednakże ze 
względu na obowiązujące ograniczenia związane z epidemią jeszcze w tym miesiącu będzie 
wyjątkowo zmieniony porządek nabożeństwa. O godz. 1700 Godzina Święta połączona                  
z nabożeństwem majowym, następnie Msza św. o Matce Bożej Fatimskiej, a po niej 
modlitwa różańcowa zakończona procesją w parku parafialnym. Prosimy o udział w niej    
w maseczkach oraz zachowanie stosownego dystansu.  
8. W piątek – 14.05. – święto św. Macieja Apostoła. O godz. 1500 odbędzie się  nabożeństwo 
do Bożego Miłosierdzia. W tym dniu rozpocznie się Nowenna przed Zesłaniem Ducha 
Świętego.  
9. W sobotę – 15.05. - wsp. Św. Zofii, naszą modlitwą otoczmy naszą zakrystiankę – p. Zofię. 
10. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Z racji wsp. w tym dniu 
św. Andrzeja Boboli, po każdej Mszy św. błogosławieństwo Jego relikwiami. Wolontariusze   
z Katolickiego Stowarzyszenia Wolontariatu przeprowadzą w niedzielę zbiórkę ofiar na rzecz 
Domu im. Św. Matki Teresy z Kalkuty działającego przy Parafii Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Tarnobrzegu.  
11. W naszej diecezji od 25 kwietnia do 24 maja trwa Sztafeta modlitewna w intencji 
powołań kapłańskich. Nasza parafia została również włączona w tę Sztafetę modlitewną,                       
a odbędzie się ona u nas w czwartek 20 maja. Szczegóły podamy w przyszłą niedzielę.  
12. Dziękujemy serdecznie za ofiary składane na tacę oraz te przekazywane na konto 
bankowe parafii. Dziękujemy również za wszystkie bezinteresowne prace wykonane dla 
naszej wspólnoty parafialnej. Dobiega końca remont dolnej kondygnacji budynku, dzięki 
tym pracom adaptacyjnym zyskaliśmy nową, przestronną salę na spotkania grup 
parafialnych, pozostaje jeszcze jej wyposażenie i w najbliższym czasie będzie można z niej 
korzystać.  
13. Bóg zapłać parafianom z bl. nr 3 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur porządkowy              
w świątyni i ofiarę 460 zł. Pracowało 8 osób. Msza św. w intencji parafian z tego bloku          
w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur w świątyni parafian z bloku nr 4 przy 
ul. Skalna Góra. Dziękujemy także rodzicom dzieci komunijnych za dekorację                                     
i przygotowanie świątyni do uroczystości pierwszokomunijnej.  
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. 


