
OGŁOSZENIA PARAFIALNE   

    3 maja 2020 r 

 IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA   

1. Dziś IV Niedziela Wielkanocna – Dobrego Pasterza . To 57 Światowy Dzień Modlitw o powołania do służby Bożej. 

2. Nabożeństwa majowe w dni powszednie po Mszy św. a w soboty i niedziele o 17.30. 

3. W tygodniu w liturgii : w poniedziałek – św. Floriana – patrona m.in. strażaków i hutników; w środę – święto. App. 

Filipa i Jakuba; w piątek – uroczystość św. Stanisława Bp, M – patrona Polski / nie ma postu ! /. 

4.  Do skarbony pod figurą św. Józefa można składać w kopertach wymienianki na II półrocze  / od maja do 

października / wg zasady z jesieni ubiegłego roku. Bóg zapłać za złożone ofiary na daninę diecezjalną / kilkanaście 

rodzin /, na utrzymanie i funkcjonowanie życia parafialnego, m.in. jako zapłatę za prace wykonywane przez 

alpinistę na cmentarzu. Bardzo dziękuję za każdy dar serca. Niech Bóg wynagradza i błogosławi każdemu, kto 

mimo trudnej sytuacji czuje się zatroskany o swój kościół. Do biura przychodzimy tylko po niezbędne 

zaświadczenia lub w innych  ważnych losowo sprawach. 

5. Trwa przycinka drzew 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.   

6.  W każdą niedzielę o godz.10.30 jest transmitowana Msza św. on-line z naszego kościoła . Na stronie internetowej 

znajduje się specjalny link, który należy otworzyć lub bezpośrednio z Youtube.    

7.  Okazja do sakramentu pojednania codziennie przed Mszami św. lub po wcześniejszym telefonicznym umówieniu 

się na telefon.  

8.  Bóg zapłać osobom sprzątającym naszą świątynię, za piękne przygotowanie kościoła do świątecznej i niedzielnej 

liturgii. Dziękuję za pomoc w pracach na plebanii, w ogrodzie i w salce parafialnej. Niech Bóg wszystkim hojnie 

wynagrodzi za okazane dobro ! Życzę błogosławionego nowego tygodnia. Szczęść Boże. 

 


