
OGŁOSZENIA PARAFIALNE   

26 kwietnia 2020 r III NIEDZIELA WIELKANOCNA - NIEDZIELA BIBLIJNA 

1. Dziś Niedziela Biblijna. Za tydzień IV Niedziela Wielkanocna. W całym Kościele obchodzimy Światową Niedzielę 
Dobrego Pasterza. Modlimy się o powołania do służby Bożej. 

2. Przypominam, że transmisja  Mszy św. z naszego kościoła ma miejsce w każdą niedzielę o godz.10.30 on-line – 
do odwołania . Na stronie internetowej znajduje się specjalny link, który należy otworzyć. 

3. W piątek 1 maja rozpoczynamy Nabożeństwa majowe. W dni powszednie po Mszy św. a w soboty i niedziele o 
17.30. 

4. W tygodniu w liturgii : w środę – św. Katarzyny ze Sieny; I piątek i sobota miesiąca. Wystawienie NS w każdy 
czwartek o 17.30. W piątek nie obowiązuje post – ks. Abp udzielił dyspensy !!!! Od 17.00  okazja do sakramentu 
pokuty. W I sobotę 2 maja przeniesiona z 3 maja Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. o 10.30 i 18.00. 
Nabożeństwo I sobót miesiąca wieczorem. O 17.30 różaniec wynagradzający, podczas Mszy rozważanie 
tajemnicy różańcowej. Okazja do sakramentu pojednania codziennie przed Mszami i na telefon.     

5.  Do skarbony pod figurą św. Józefa można składać w kopertach wymienianki na II półrocze  / od maja do 
października / wg zasady z jesieni ubiegłego roku .Wieczorem / we wt;śr. i czw. / od 19.00 – 20.00 w dniach 
urzędowania biura parafialnego telefonicznie można zamawiać intencje mszalne na II półrocze. Bardzo proszę 
dzwonić wyłącznie w  tych wyznaczonych godzinach. Do biura przychodzimy tylko po niezbędne zaświadczenia 
lub w innych  ważnych losowo sprawach. 

6.  Bóg zapłać za złożone ofiary na potrzeby naszego kościoła z racji niedzieli budowlanej, a także jako zapłatę za 
prace wykonywane przez alpinistę. Kilku rodzinom za koperty na daninę diecezjalną. Jakiekolwiek ofiary na 
utrzymanie i funkcjonowanie życia parafialnego można składać do skarbony znajdującej się pod figurą św. 
Józefa lub wpłacać na konto parafialne. Bardzo dziękuję za każdy dar serca. Niech Bóg wynagradza i błogosławi 
każdemu, kto mimo trudnej sytuacji odpowiedzialnie myśli o swoim kościele. 

7. Zakończyliśmy przycinkę drzew wokół kościoła. W czwartek zaczęliśmy pracę na cmentarzu. Proszę pamiętać o 
bezpieczeństwie i nie przebywać na cmentarzu w czasie przycinania konarów. Prace wykonuje profesjonalny 
alpinista z niezbędnymi i ważnymi uprawnieniami. Mamy wciąż na uwadze troskę o to, żeby nie doszło do nawet 
najmniejszych szkód. Przypominam o ubezpieczeniu grobów tym, których groby bliskich znajdują się w obrębie 
prac, a tego do tej pory nie zrobili.                                                                                                   

8. Od poniedziałku 20 kwietnia o godz.21.20 codziennie będzie można uczestniczyć w 33 dniowych rekolekcjach 
przez internet, mających na celu oddanie się Matce Bożej. Poprowadzą je Misjonarze św. Rodziny. Szczegóły na 
specjalnym linku.  Ponadto w tygodniu o godz.11.00 dla dzieci specjalne edukacyjne programy, na które warto 
zwrócić uwagę.   

9. Przed tygodniem prosiłem o zgłoszenie się chętnych parafian do stałego sprzątania kościoła. Ku mojej wielkiej 
radości zgłosiło się kilka osób. Od wczoraj razem z ostatnią grupą z ul. Kolejowej zainaugurowali swoją służbę. 
W tym miejscu bardzo dziękuję wszystkim, którzy dotychczas włączyli się w sprzątanie świątyni. Życzę nowej 
ekipie dużo sił i wytrwałości oraz wielu łask z nieba za służbę na chwałę Pana Boga.   

10.  Bóg zapłać za pomoc w pracach na plebanii, w ogrodzie i w salce parafialnej. Niech Bóg wszystkim hojnie 
wynagrodzi za okazane dobro ! Szczególne podziękowanie kieruję do parafian, którzy ufundowali nowy złoty 
ornat dla parafii. Został poświęcony w sobotę i będzie służył do sprawowania Eucharystii w Święta i 
Uroczystości. Życzę błogosławionego nowego tygodnia. Szczęść Boże. 

 
 


