
                                                                                                                                                          

OGŁOSZENIA PARAFIALNE                                                                                                    

25 kwietnia 2021 r - IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 

1. Dziś IV Niedziela Wielkanocna – Dobrego Pasterza . To 58 Światowy Dzień Modlitw o powołania do służby 
Bożej. Msza młodzieżowa dziś o 18.00. Za tydzień po Mszy św. o 10.30 spotkanie dla rodziców dzieci 
pierwszokomunijnych. 

2. Od najbliższego czwartku chciałbym zaprosić parafian – czcicieli O. Pio do kościoła na wspólną modlitwę. 
W każdy czwartek od 17.00 jest wystawienie NS. Od 17.30 przy bocznym ołtarzu będziemy odprawiać 
nabożeństwo ku czci  świętego i wypraszać potrzebne łaski przy Jego relikwiach. Jest ustawiona skrzynka 
na prośby i podziękowania, które będą przedstawione w czasie trwania nabożeństwa. Zapraszam. 

3. Jeszcze do końca tego tygodnia trwa przyjmowanie wymienianek na II półrocze / od maja do października 
/ wg zasady z jesieni ubiegłego roku. Biuro czynne jak zwykle: wt. i czw. po Mszy św. wieczornej i w śr. od 
10.00 – 11.00. 

4. 1 maja przypada I sobota miesiąca. O 17.00 zapraszam Matki i Ojców należących do Żywego Różańca 
na comiesięczną katechezę. Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi i nabożeństwo I 
sobotnie od 17.30. 

5. Nabożeństwa majowe codziennie po Mszach św. W soboty i niedziele przed Mszą św. Czcicieli MB 
zachęcam do liczniejszego udziału - podobnie dzieci i młodzież. Można gromadzić się przy figurach i 
krzyżach, by i tam chwalić Matkę Bożą. 

6.  W tygodniu został założony kolejny witraż i przedostatni zabrany do pracowni. 

7. Za tydzień w sobotę i  niedzielę będziemy gościć Salezjanina - misjonarza O. Wojciecha Kozłowicza z 
Zambii. Wygłosi Słowo Boże. Po Mszach św. będzie można wesprzeć ofiarą prace misjonarzy. 

8. Pogrzeb śp. Marii Szulc l. 95 ze Śliwna odbędzie się we wtorek o godz.11.00. Dobry Jezu… 

9. W tygodniu w liturgii : w czwartek – św. św. Katarzyny ze Sieny dz., dk i patronki Europy 

10. Prasa katolicka : Przewodnik Katolicki + rozważania 5 min. z Bogiem 6 zł ; Gość Niedzielny 6 zł;  
kwartalnik z Łagiewnik  „Orędzie Miłosierdzia” - egz. darmowe. 

11. Dziękuję za  okazaną w tym  tygodniu życzliwą pomoc  i  przyniesione dary kulinarne. Życzę wszystkim 
błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże. 

 

 

 


