
Ogłoszenia Duszpasterskie 

Niedziela Miłosierdzia Bożego  - 24.04.2022 r. 

1)   Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego dodatkowa Msza Święta o godzinie 15.00 

poprzedzona Koronką do Miłosierdzia Bożego. 

2)   Wieczorną Eucharystię animować muzycznie będzie Szkoła Nowej 

Ewangelizacji. Po Eucharystii adoracja NS i możliwość skorzystania z modlitwy 

wstawienniczej. 

3)   Katecheza Kerygmatyczna dla rodziców i kandydatów na rodziców chrzestnych 

o godz. 19.00 w domu parafialnym w poniedziałek. 

4)   We wtorek modlitwy przez wstawiennictwo św. Antoniego o godz. 17.40  

w kaplicy. 

5)   W środę Nowenna do MB NP o godz. 17.30. 

6)   W czwartek zapraszam rodziców dzieci komunijnych na spotkanie w kościele  

o godz. 19.00. 

7)   Biuro cmentarne (do załatwiania prolongat i wystawiające zgodę na stawianie 

pomników) czynne w sobotę od godz. 9.00 do 11.00. 

8)   W przyszłą niedzielę na sumę o godz. 12.00 zapraszam kandydatów do 

bierzmowania z klasy 7. 

9)   Szkoła biblijna poziom podstawowy ma swoje zajęcia w przyszła niedzielę po 

mszy św. wieczornej w kaplicy adoracji. 



10)   Z radością informujemy, że w niedzielę 1 maja rozpoczynamy maryjny miesiąc 

maj ze szczególnym zaproszeniem do 33 dniowych rekolekcji oddania się Panu 

Jezusowi przez ręce Maryi. Poprowadzi nas w tym ks. Marcin Stanisławski z 

Tulec. 

11)   Nabożeństwa Majowe przy figurze na ul. Leszczyńskiej będzie się odbywało 

codziennie o godz. 19.00 

12)   Przed Kościołem można nabyć ostatnie już sztuki Wiadomości Parafialnych; 

Przewodnik Katolicki wraz z 4 minut z Panem Bogiem. 

13)   Akcja Katolicka zaprasza na pielgrzymkę do Częstochowy w dniach 2 do 4 

maja. Zapisy w zakrystii z wpłatą po 100 zł .Całość kosztować będzie 270 zł. 

Można się zapisywać również u pani Zdzisławy tel. na plakacie. 

14)   Pod chórem zostały wyłożone koperty na daninę diecezjalną. 

15)   Uprzejmie informujemy wszystkich Parafian, że przypadająca w tym roku 

Wigilia Zesłania Ducha Św. tj. sobota w dniu 4 czerwca, będzie miała uroczystą 

oprawę liturgiczną i potrwa dłużej niż przeciętnie. Proszę to uwzględnić w swoich 

kalendarzach i planach. 

Zmarli:  

śp. Kazimierz Rogal l.64 z ul. Sowinieckiej;  

śp. Władysław Bajon l.70 z ul. Niepodległości;  

śp. Barbara Mruczyk l.74 z ul Żeromskiego;  

śp. Jakub Mieszała l.44 z ul.Topolowej 

Dobry Jezu a nasz Panie … 



 


