Ogłoszenia parafialne 18.04.2021
III Niedziela Wielkanocna
1. Dziękuję za ofiary zebrane w drugą niedzielę kwietnia zebraliśmy 3622zł.
2.

Braci mężczyzn w związku z Rokiem św. Józefa zapraszamy w poniedziałek 19 kwietnia na
wieczorną Mszę św. Po mszy spotkanie w kościele i konferencja dotycząca kolejnego
fragmentu listu papieża Franciszka Patris Corde.

3. We wtorek po mszy św. wieczornej krąg biblijny w kaplicy.
4. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17,30.
5.

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

6. Msza św. dla dzieci komunijnych ze SP nr 1 w czwartek 22 kwietnia o godz. 17.00.
7. Radę ekonomiczną zapraszam na spotkanie w czwartek na godz. 19.30 na probostwo.
8.

Biuro cmentarne będzie czynne w sobotę 24 kwietnia w godz. od 9.00 do godz.11,00.

9. W dniu dzisiejszym przed kościołem można złożyć ofiary na CARITAS.
10. 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.
11. 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: +Tadeusz Jungermann l.73 z ul. Chodkiewicza; +Janina Stec, l 78 z ul. Gruszkowej;
+Bogusław Szeszuła, l.60 z ul. Żeromskiego; pogrzeb we wtorek o godz. 11,00; +Jan Buchwaldt,
l.79 z ul. Niepodległości, pogrzeb we wtorek o godz. 13.00; +Stanisław Frątczak, l. 68 z ul. Skrytej,
pogrzeb w środe o godz. 12,00; Dobry Jezu a nasz Panie.

