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1. W dzisiejszą niedzielę, 29 kwietnia, przeżywamy w naszej Ojczyźnie Dzień 
Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, wspominając polskich kapłanów i 

zakonników zamordowanych zwłaszcza podczas II wojny światowej w obozach 

koncentracyjnych oraz na Wschodzie. Wszystkich bardziej zainteresowanych tym 

tematem zapraszamy na spotkanie – wykład i prezentację – dzisiaj po wieczornej 

Mszy św. do Sali Karmelitańskiej. 

2. W czwartek, 3 maja, przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej 

Polski, głównej patronki naszej Ojczyzny. W naszym kościele Msze święte – według 

porządku niedzielnego. 

3. Nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej przez cały miesiąc – codziennie po 

zakończeniu wieczornej Mszy św., ok. godz. 18:30. Do wspólnej modlitwy 

zapraszamy szczególnie rodziny dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii 

Świętej oraz młodzieży, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania. 

4. Msza święta w intencji Wspólnoty Żywego Różańca będzie odprawiona wyjątkowo  

w środę, 2 maja, o godz. 18:00 zamiast – jak zazwyczaj – w pierwszy wtorek miesiąca. 

5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Okazja do Spowiedzi świętej w 

piątek od godz. 17:00 i w sobotę od godz. 17:30. 

6. Nabożeństwo ku czci Matki Bożej w pierwszą sobotę miesiąca – różaniec i medytacja 

przed Najświętszym Sakramentem – bezpośrednio po Mszy św. o godz. 8:00. 

7. W naszych modlitwach pamiętajmy o wszystkich zdających egzaminy maturalne. 

Msza św. w intencji maturzystów, zwłaszcza ze szkół znajdujących się na terenie 

naszej parafii – w najbliższy piątek, 4 maja, o godz. 7:30 w naszym kościele. 

8. Chorych i starszych Parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną w piątek i w sobotę 
przed południem – według dotychczasowych ustaleń. 

9. W najbliższy piątek, 4 maja, na mocy dyspensy udzielonej przez Władzę Duchowną 
nie obowiązuje post – wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

10. W ubiegłym tygodniu dokonano wymiany, modernizacji i regulacji nagłośnienia w 

naszym kościele oraz zainstalowano nagłośnienie w kaplicy Matki Bożej Szkaplerznej. 

Serdecznie dziękujemy Parafianom za ofiary przekazane do tej pory i jednocześnie 

informujemy, że zapłaciliśmy pierwszą część należności w wysokości 27 400,00 PLN. 

Dziękujemy także za koperty z daniną diecezjalną.  
11. W ubiegłym tygodniu zmarli nasi Parafianie: śp. Jarosław Brzeziński i Maria 

Trinschek. 

12. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego. Cena Przewodnika – 5 zł. 

 Ogłoszenia duszpasterskie 


