
Ogłoszenia parafialne 11.04.2021   

II Niedziela Wielkanocna 

 

1.    W dniu dzisiejszym w niedzielę Miłosierdzia Bożego będzie dodatkowa 

msza o godz. 15,00. 

2.    Od dzisiejszej niedzieli rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Zachęcamy 

do modlitwy Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz do rozejrzenia się wokół 

siebie czy ktoś ze  znajomych nie potrzebuje naszej pomocy. 

3.    Dziękuję Wam za ofiary złożone w dniu dzisiejszym podczas składki. Dalej 

są przeznaczone na opłaty za ogrzewanie Kościoła. Dodam tylko, że za 

ostatnie 4 miesiące ogrzewania Kościoła zapłaciliśmy prawie 21 tysięcy zł. 

Dla wyjaśnienia dodam, że na prośbę parafian obawiających się zarazy w 

tym roku nie wywiesiliśmy kotar na drzwi. 

4.    Dnia 14 kwietnia br. (środa) obchodzić będziemy Święto Chrztu Polski, 

zachęcamy Parafian do wywieszenia w tym dniu flagi państwowej i 

watykańskiej. Szczegółowe informacje odnajdziemy na stronie 

internetowej: swietochrztu.pl 

5.    Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17,30. 

6.    Biblioteka Parafialna jest czynna w środę od 16,00 do 17,30. 

7.    Nadzwyczajne spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych w czwartek 15 

kwietnia. Dla rodziców dzieci ze SP nr 1 o godz.18,45; dla rodziców SP nr 

2 o godz.19,30. 

8.    W piątek po wieczornej mszy św. ok godz. 18,45 w kościele katecheza 

liturgiczna dla rodziców i dla kandydatów na rodziców chrzestnych. 

9.    Biuro cmentarne będzie czynne w sobotę 17 kwietnia w godz. od 9.00 do 

godz.11,00. 

10.Z tyłu kościoła i przy bocznych wyjściach wyłożone zostały koperty na 

daninę diecezjalną. 

11.Przypominamy, że każdy dodatkowy element postawiony przy grobie na 

cmentarzu wymaga zgody. Dotyczy to stawiania wszelkich ławek 

dodatkowych obramowań nagrobków, układania kostki itp. Ponawiamy 



prośbę o usunięcie ławeczek które nielegalnie postawione często utrudniają 

korzystanie z cmentarza. Jeżeli chodzi o sadzenie krzewów lub drzewek to 

proszę nie sadzić ich w przejściach między grobami. Przypominamy, że na 

wycięcie drzew lub starych krzewów potrzebna jest zgoda urzędu miasta. 

12.Drodzy parafianie proszę Was abyście przestrzegali wszystkich wymogów 

sanitarnych  związanych z uczestnictwem we mszy świętej podczas 

epidemii. Proszę Was abyście rozsiadali się w Kościele i nosili maseczki. 

Korzystajcie z płynu do dezynfekcji. Jeśli policzycie, że jest już komplet 

uczestników proszę pozostańcie na dworze lub przyjdźcie na inną godzinę 

mszy. Msza św. o 12,00 jest transmitowana i zawsze po niej ok. 13.15 

można przyjąć komunię świętą. 

Zmarli: +Zygmunt  Gierczyk l.70 z ul. Strzałowej; +Hanna Olejniczak, l.60 

z ul. Poznańskiej; +Kazimierz Woźniak, l.83 z ul Wodnej; +Jacek 

Kaczmarek, l.65 z ul. Cisowej, pogrzeb w poniedziałek o godz. 12,00; 

+Maria Forszpaniak, l.93 z ul. Konopnickiej; +Sylwester Szymczak, l.72 z 

ul. Chodkiewicza; +Marta Pilśniak, l.94 z ul. Gałczyńskiego, jej pogrzeb w 

poniedziałek o godz. 10,00;  Dobry Jezu a nasz Panie. 

  

 


