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2 maja 2021 r - V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

1. Od dziś gościmy misjonarza O. Wojciecha Kozłowicza pracującego w Zambii. Głosi nam Słowo Boże. Po 

Mszach św. będzie można wesprzeć ofiarą prace misjonarzy. Po Mszy św. o 10.30 spotkanie dla rodziców 

dzieci pierwszokomunijnych. 

2. Jutro Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. jak w niedzielę!!! Wywieśmy na domach  flagi biało-

czerwone i biało-niebieskie. 

3. We wtorek wspomnienie św. Floriana - patrona Strażaków. Wszystkich Druchów zapraszam na uroczystą 

Mszę św. o godz.18.00. Życzymy na ręce Prezesa p. Andrzeja wszystkim bezpiecznej służby, zdrowia 

duszy i ciała, wszelkiego błogosławieństwa od Boga oraz nieustannej opieki Patrona podczas pełnienia 

służby. Dziękujemy Wam za każdą pomoc i gotowość niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy. Bóg 

zapłać. 

4. Nabożeństwa majowe codziennie o 17.30. Czcicieli MB zachęcam do liczniejszego udziału - zwłaszcza 

dzieci i młodzież. Można gromadzić się przy figurach i krzyżach, by i tam chwalić Matkę Bożą. 

5. W tym tygodniu przypada I czwartek i piątek miesiąca. Objazd chorych od 9.00 wg stałego porządku. 

Okazja do sakramentu pokuty w czwartek i piątek od 17.00 – wystawienie NS. 

6. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania z kl.VII i VIII w środę o 17.00. 

7. Za tydzień spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych po Mszy o 10.30. Wszystkie dzieci przygotowujące 

się do I komunii św. proszę do kościoła na Nabożeństwo Słowa połączone z Nabożeństwem majowym w 

czwartek o 16.00. 

8. W tygodniu w liturgii :we wtorek – św. Floriana – patrona Strażaków; w czwartek – św. Filipa i Jakuba;  w 

sobotę – św. Stanisława Bp  i M – głównego patrona Polski 

9. Prasa katolicka : Przewodnik Katolicki ; Gość Niedzielny 6 zł; Mały Gość i Mały Przewodnik dla dzieci – 

6 zł ; książeczka z księgarni św. Wojciecha „ 31 dni z Maryją” - 3 zł; oraz  Dobre Nowiny - egz. darmowe. 

10. Dziękuję za  okazaną w tym  tygodniu życzliwą pomoc  i  przyniesione dary kulinarne. Życzę wszystkim 

błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże. 

 


