
Ogłoszenia parafialne – 25 kwietnia 2021 r. 

4 Niedziela Wielkanocna, Dobrego Pasterza 
 

1. Dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie i 

zakonne. Rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. 

2. Dzisiaj Msza św. o godz. 12.15 z nauką dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej 

Komunii świętej. Transmisja on-line poprzez Facebook parafialny. Za tydzień nie 

będzie Mszy św. o godz. 12.15. 

3. Zapraszamy na indywidualne rekolekcje maryjne „W królestwie Woli Bożej”. 

Spotkanie informacyjne w piątek po Mszy św. wieczornej. Rozpoczęcie 1 maja. 

4. W sobotę 1 maja: 

 wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika. Święto pracy.  

 Msze św. o godz. 7.00 i 18.00 

 po Mszy św. wieczornej nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu 

Najświętszej Maryi Panny  

 rozpoczynamy Nabożeństwa Majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny. 

Nabożeństwa będą odprawiane w następującym porządku: 

 W niedzielę o godz. 17.30 

 W dni powszednie po Mszy św. wieczornej. 

5. W sobotę nie będzie zbiórki ministrantów młodszych. 

6. Na prośbę rodziców zostały zmienione terminy Pierwszej Komunii świętej. Nowe 

terminy są następujące: 

 klasa 3d dnia 12 czerwca 2021r. godz. 10.00 

 klasa 3e dnia 13 czerwca 2021r. godz. 12.30 

 klasa 3a dnia 19 czerwca 2021r. godz. 10.00 

 klasa 3c dnia 19 czerwca 2021r. godz. 12.00 

 klasa 3b dnia 20 czerwca 2021r. godz. 12.30 

7. Msze św. w Rocznicę 1 Komunii świętej zostały rozdzielone na poszczególne klasy: 

 22 maja godz. 10.00 – kl. 4c 

 23 maja godz. 12.15 – kl. 4b 

 30 maja godz. 11.00 – kl. 4d 

 30 maja godz. 12.15 – kl. 4a 

8.  Trwa Okres wielkanocny. Przypominamy o konieczności spowiedzi i komunii świętej 

wielkanocnej, dla tych którzy jeszcze nie wypełnili tego zobowiązania. 

9.  O posprzątanie kaplicy w tym tygodniu prosimy wiernych z ul. Warszawskiej. 

10.  Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła. W miarę możliwości prosimy o wsparcie 

finansowe na utrzymanie kościoła:   

nr. konta bankowego : 56 8015 0004 0006 2040 2040 0001 

 


