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1. Nieszpory dziś o godz. 1815.

2. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

 Bractwo Adoracyjne w piątek na Mszy św. o godz. 1900. Po Mszy św.

 spotkanie koordynatorów.

3. Nabożeństwa majowe w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. o godz. 1800, w niedzielę i

święta o godz. 1815.

4. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przypada w czwartek, 3 maja. Msze

św. będą odprawiane w porządku niedzielnym.

5. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczas wszystkich Mszy

św. i po południu od godz. 1700.

6. Z racji pierwszej soboty miesiąca nabożeństwo czuwania z Maryją po Mszy św. o godz. 1900

do Apelu Jasnogórskiego o godz. 2100.

7. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując deklarację

wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach modlitwy adoracyjnej

raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będącej wyrazem wdzięczności i dziękczynie-

nia za Jubileusz 30-lecia wieczystej, całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej

świątyni. Podpisane deklaracje można przynosić do zakrystii,  bądź pozostawić na którymś z

bocznych ołtarzy w kościele.

8. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

9. Prace budowlane związane z wymianą frontowych schodów wejściowych do kościoła i

schodów bocznych, a także inne prace remontowe na zewnątrz kościoła rozpoczniemy na po-

czątku maja. Schody zostaną wykonane z płomieniowanego granitu strzegomskiego i zaopa-

trzone w poręcze. Granitem zostanie także wyłożony i obłożony podjazd dla osób niepełno-

sprawnych. Koszty przedsięwzięcia zostały rozłożone na 12 miesięcznych rat. Indywidualne

ofiary na ten cel przyjmujemy w zakrystii kościoła lub kancelarii. Przeznaczymy nań także tace

z każdej pierwszej niedzieli miesiąca. Przepraszamy za możliwe niedogodności i z góry dzięku-

jemy za ofiarność.

10. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli”  rozprowadzają dziś

ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na druk kolorowej

wkładki i fundusz ministrancki.
11. Nowy numer „Koła św. Józefa” można dziś nabyć przed kościołem.

12. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. Mirosława Józefczuka. Pamiętaj-

my o nim w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek .....


