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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

15.05.2022r. 

1. Dzisiaj w naszej parafii dzień PIERWSZEJ KOMUNII 

ŚWIĘTEJ dla 42 dzieci. Otoczmy te dzieci i ich rodziny 

naszą serdeczną modlitwą. Jutro, 16 maja, po Mszy św. 
porannej koronka do św. Jana Pawła II. 

2. W naszej polskiej tradycji miesiąc maj poświęcony jest 

Matce Bożej, która jest patronką naszej parafii. Codziennie 

o godz. 17:15 nabożeństwo majowe w czasie którego 
będziemy się modlić również na różańcu. Zapraszamy 

wszystkich do wspólnej modlitwy. Zachęcamy również do 
odmawiania litanii Loretańskiej do Matki Bożej  

i różańca w swoich domach czy przydrożnych kapliczkach. 

Niech łączące nas na modlitwie wezwania Litanii Loretańskiej 
oraz rozważane tajemnice różańcowe będą przez nas 

ofiarowane w intencjach Papieża Franciszka i szczególnie  
o pokój w Ukrainie. 

3. W sobotę 28 maja br. w sanktuarium Matki Bożej 

Strażniczki Wiary w Bardo odbędzie się diecezjalne 

dziękczynienie za beatyfikację kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Chętnych na wyjazd na 

to wydarzenie prosimy zapisywać się w zakrystii do przyszłej 
niedzieli. Koszt około 30 zł. Zachęcamy. 

4. W dniach 18.07. – 22.07.2022 organizujemy  

w naszej parafii półkolonie dla naszych dzieci. Udział 

jest bezpłatny. Zapewniamy wiele atrakcji między 
innymi wycieczki do ciekawych miejsc, warsztaty, itp. 

Jeśli są już dzieci zdecydowane na udział w 
półkoloniach prosimy rodziców by zapisywać dzieci w 

zakrystii lub kancelarii parafialnej lub telefonicznie. 
Zachęcamy do udziału. 

5. Wspólnota Hallelujah zaprasza na wspólną adoracje 

Najświętszego Sakramentu we wtorki od 18:45 do 19:30. 

Zapraszamy do wspólnej modlitw 

6. W niedzielę Msze św. o godz. 7:30, 9:00, 

10:30, 12:00 i 18:00. W dni powszednie Msze 
św. o godz. 7:00 i 18:00. Spowiedź św. codziennie 

przed Mszą św. poranną i wieczorną, w niedzielę w 
czasie każdej Mszy św. W .środy Nowenna do Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00. Ze 
względu na nabożeństwo majowe w miesiącu 

maju nie będzie Godziny Świętej w czwartki.  

7. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy 

parafialnej, gdzie można nabyć m. in. artykuły 
związane z Sakramentem Chrztu Św. Sakramentem 

Pierwszej Komunii Św. oraz prasę katolicką, Gościa 
Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego, Niedzielę. 

Zapraszamy. 

8. Dziękujemy wszystkim za posprzątanie i 

przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii. 

 

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ 
WSZYSTKIM OBECNYM SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 

 

 

W tym tygodniu w kościele 

obchodzimy wspomnienie: 

 

- poniedziałek; ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, 

KAPŁANA i MĘCZENNIKA, PATRONA 

POLSKI, ŚWIĘTO 

- sobota; ŚW. JANA NEPOMUCENA, 

KAPŁANA i MĘCZENNIKA 

 


