
Ogłoszenia Duszpasterskie 

--- Dzisiaj  czwarta Niedziela Wielkanocna. Rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania 

kapłańskie i zakonne 

--- W tym tygodniu w liturgii przypada: 

1) Wtorek – Święto Św. Macieja - Apostoła 

2) Czwartek – Uroczystość Św. Andrzeja Boboli – prezbitera i męczennika, Patrona 

Polski – W naszej wspólnocie w tym dniu przeżywamy odpust parafialny. Msze 

Święte będą sprawowane o godz. 8.30 oraz o godz. 18.00 będzie uroczysta Msza 

Św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Piotra Skuchy, który udzieli 

naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Zapraszamy wszystkich parafian, 

zwłaszcza dzieci do sypania kwiatków w czasie procesji, oraz wszystkie grupy 

parafialne do licznego udziału w tej jakże ważnej dla naszej parafii uroczystości.  

W dzień odpustu  Wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo majowe  

i procesja będzie na zakończenie Mszy Świętej o godz. 18.00  

--- W przyszłą niedzielę o godz. 12.00 dzieci z naszej parafii przyjmą Sakrament Pierwszej 

Komunii Świętej. Serdecznie wszystkich parafian zapraszamy do wspólnej modlitwy 

 w intencji tych  dzieci.   

--- W najbliższy piątek o godz. 18.00 serdecznie wszystkich zapraszamy na Mszę Św. do 

Bożego Miłosierdzia, gdzie w sposób szczególny dobremu Panu Bogu będziemy polecać 

naszych bliskich zmarłych. Zachęcamy do tego, aby w tym dniu w sposób szczególny 

pamiętać o modlitwie za  naszych bliskich zmarłych przez składanie w ich intencji próśb  

o Łaskę Nieba. 

--- W najbliższą środę zapraszamy na spotkanie po Mszy Św. o godz. 18.00 wszystkich 

członków Akcji Katolickiej.  

--- 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.  

--- Młodzież, która przygotowuje się do Sakramentu Bierzmowania, oraz świadków do 

Bierzmowania zapraszamy w najbliższą środę tj. 15 maja o godz. 16.00 na próbę 

generalną. Spotkanie jest obowiązkowe.  

--- W następną niedzielę ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na cele inwestycyjne 

naszego kościoła, zwłaszcza na spłatę zamontowanych już w zakrystii nowych szaf na 

szaty liturgiczne. Wszystkim ofiarodawcom już dzisiaj składamy serdeczne Bóg zapłać.  

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

16.00 do 17.00 z wyjątkiem czwartku, gdzie kancelaria będzie nieczynna.  



--- Wszystkim parafianom, którzy przyczynili się  tym tygodniu za  utrzymanie porządku   

w naszej Świątyni i wokół niej, oraz za uprzątniecie Grobu Pańskiego składamy serdeczne 

Bóg zapłać. Szczególnie za te prace dziękujemy Rycerzom Kolumba.   

--- 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. 

 


