
Ogłoszenia Duszpasterskie 

--- Dzisiaj  trzecia Niedziela Wielkanocna. 

--- W tym tygodniu w liturgii przypada: 

1) Poniedziałek – Święto Św. Apostołów Filipa i Jakuba 

2) Środa – Uroczystość Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika – Głównego Patrona 

Polski 

--- W maju rozpoczęliśmy nabożeństwa majowe na które wszystkich codziennie 

zapraszamy o godz. 17.40  

--- Wyrażamy naszą wdzięczność tym wszystkim, którzy zamawiają intencje mszalne  

w naszym Kościele Parafialnym. Zgłaszajmy wcześniej intencje związane z różnymi 

ważnymi rocznicami.  Pięknym darem dla naszych zmarłych jest msza św. gregoriańska.  

--- W najbliższą niedzielę po Mszy Św. o godz. 12.00 zapraszamy na krótkie spotkanie 

wszystkich rodziców dzieci klas IV, którzy w tym roku przeżywają rocznicę Pierwszej 

Komunii Świętej. 

--- Młodzież, która przygotowuje się do Sakramentu Bierzmowania w tym tygodniu  

w środę tj. 8 maja o godz. 15.30 będzie zdawać egzamin, natomiast po egzaminie będzie 

próba do Sakramentu Bierzmowania. Kolejna próba będzie na następny dzień czyli  

w czwartek o godz. 15.00. Spotkania są obowiązkowe.  

--- W najbliższy wtorek tj. 07 maja bardzo prosimy wszystkich chętnych mężczyzn z 

naszej parafii do pomocy przy rozbiórce Grobu Pańskiego. Prace rozpoczniemy o godz. 

9.00  

--- W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego na cele inwestycyjne naszego Kościoła 

zebrano 3520 zł. Całość kwoty już została przeznaczona na spłatę nowych szaf na szaty 

liturgiczne do zakrystii. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg Zapłać.  

--- Kancelaria parafialna czynna jest w tym tygodniu od poniedziałku do piątku od godz. 

16.00 do 17.00.  

--- W tym tygodniu za utrzymanie czystości w i wokół kościoła, serdeczne Bóg zapłać 

kieruje pod adresem pani Eli. 

--- Do nabycia jest prasa katolicka na stoliku przy wyjściu z kościoła – Źródło, Niedziela  

i Gość Niedzielny.  

--- Aktualne ogłoszenia wraz z ogłoszeniami parafialnymi można znaleźć na naszej 

parafialnej stronie internetowej.  

--- Wszystkim parafianom, gościom, solenizantom nadchodzącego tygodnia życzymy 

wielu łask Bożych, opieki Matki Bożej i wstawiennictwa naszego patrona św. Andrzeja 

Boboli. 

 


