
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 
 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA „A” 

 

 

11 MAJA 2014 r. 
 

 

1. Nabożeństwo majowe dziś o godz. 1815. 

2. Nabożeństwa majowe w dni powszednie  bezpośrednio po Mszy św. o godz. 1800; w niedziele  

i święta o godz. 1815. 

3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

 Żywy Różaniec dziś o godz. 1530; 

 Wspólnota Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800; 

 Wspólnota Krwi Chrystusa w sobotę na Mszy św. o godz. 800 i po Mszy św. w domu 

parafialnym; 

 Koło Misyjne w sobotę o godz. 1530; 

 Adorujący Najświętszy Sakrament w przyszłą niedzielę o godz. 1500 w górnym 

kościele. Temat spotkania: „Wiara i miłość”. 

4. „Jak budować szczęście w małżeństwie” - to temat spotkania z prof. Mieczysławem 

Guzewiczem dla małżonków i narzeczonych, które odbędzie się w naszej parafii w sobotę, 

17 maja, w godz. 1000 – 1800 w dolnym kościele. Szczegóły programu i problematykę spotkania 

znajdziemy w gazecie parafialnej na stronie internetowej parafii oraz w gablocie przed 

kościołem. Zapraszamy do udziału. 

5. Bestsellerowe książki autorstwa Zbigniewa Kaliszuka, wydane przez FRONDĘ: 

„Laboratorium miłości”, „Katolik frajerem?”, „Katolik ofiarą?”, „Katolik talibem?” można 

będzie nabyć w przyszłą niedzielę po Mszach św. na mini kiermaszu przed kościołem. W czasie 

Mszy św. krótkie omówienie współczesnych problemów polskiego katolicyzmu przez autora 

publikacji, a po liturgii możliwa rozmowa z autorem i okazja uzyskania autografu.  

6. Miesięczne składki na KUL mogą dziś regulować członkowie TP KUL. 

7. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na remont domu parafialnego – blacharską obróbkę dachu  

i wymianę rynien. Prace trwają. 

8. Organizowane jest wspólne wyjście na sztuki: „Szkice z Dostojewskiego” 15 maja oraz 

„Łysa śpiewaczka” 22 maja do teatru Collegium Nobilium. Zapisy w księgarni. 

9. Nowy numer „Koła św. Józefa” można nabyć przed kościołem. 

10.W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele Ś†P Aleksandrę MAZUR, Jana 

DYGANTA, Stanisława KRZECIŃSKIEGO i Barbarę ANTERSZLAK. Pamiętajmy o Nich  

w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek... 


