Ogłoszenia parafialne 9.05.2021
VI Niedziela Wielkanocna

1. Dziękujemy wszystkim za ofiary złożone w dzisiejszą niedzielę. Pieniądze
są przeznaczone na zapłatę remontu naszych dzwonów.
2. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w modlitwie w intencji powołań
kapłańskich, zakonnych i misyjnych w pierwszy czwartek.
3. Akcja katolicka zaprasza na spotkanie formacyjne w poniedziałek po
wieczornej mszy świętej w kaplicy.
4. Katecheza kerygmatyczna dla rodziców i chrzestnych w poniedziałek o
godz. 19.00 w Domu Parafialnym.
5. We wtorek po mszy św. wieczornej krąg biblijny w kaplicy.
6. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17,30.
7. Biblioteka Parafialna jest czynna w środę od 16,00 do 17,30.
8. W czwartek 13 maja o godzinie 20,00 nabożeństwo fatimskie. Różaniec pod
figurą MB rozpocznie się o godz. 19,00. Zapraszamy.
9. Spotkanie Parafialnego Zespołu CARITAS w piątek 14 maja o godz.19.00.
10.Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego rozpoczniemy od najbliższego
piątku początek o godz. 20.00 w kaplicy. Zapraszamy.
11.W uroczystość Matki Kościoła tj. 24 maja jako parafia św.
Mikołaja pragniemy ofiarować Kościołowi i światu 24 godziny modlitwy
Różańcowej. W zakrystii można zapisać się na dowolną godzinę w ciągu
doby aby w wyznaczonym czasie odmówić jedną część różańca w intencji
o powstrzymanie zarazy. Św. Mikołaj dawał ludziom różne dary
naśladujmy naszego Patrona. 
12.Biuro cmentarne będzie czynne w sobotę 15 maja w godz. od 9.00 do 11.00.
13.Z powodu pandemii msze św. podczas których dzieci będą przyjmowały
komunię świętą zostały rozłożony na kilkanaście terminów. Uczestników
mszy świętej o godz. 12.00 w niedzielę 9 i 16 maja proszę o przyjście na
mszę na inną godzinę. Sumę proszę zostawić dla dzieci i ich gości.

14.Dodatkowa Msza święta dla dzieci komunijnych w ramach białego tygodnia
będzie od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.
15.Rozpoczął się miesiąc maj. Nabożeństwa majowe od poniedziałku do
soboty po wieczornej mszy świętej. W niedziele maja prosimy aby odmówić
litanię w rodzinach.
16.W Biurze Parafialnym można nabywać książki autorstwa księdza
Proboszcza Edwarda Majki. Zachęcamy do nabycia.
17.Prosimy o usunięcie nielegalnie postawionych ławeczek na cmentarzu,
które utrudniają poruszanie się między grobami.
18.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.
19.Dziękuję wszystkim, którzy w tym trudnym czasie pomagają zapanować
nad zielenią nad terenie przykościelnym.
Zmarli: śp. Bolesław Kasprzak l.68 ul. Agrestowa; śp Andrzej Fietz l.64 ul
Leśna. Dobry Jezu…

