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1. Nabożeństwo majowe dziś  o godz. 1815. 

2. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Żywy Różaniec dziś  o godz. 1530. 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mśzy ś w. o godz. 1800. 

• Duszpasterstwo Akademickie we wtorek po Mśzy ś w. o godz. 1900. 

• Bracia z „ Totus Tuus” w przyśzłą niedzielę o godz. 1700. 

3. Nabożeństwa majowe w dni powśzednie bezpoś rednio po Mśzy ś w. o godz. 1800, w niedzielę i 

ś więta o godz. 1815. 

4. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duśzpaśterśka, kto rą moz na podjąc  podpiśując deklarację 

wyłoz oną przy wyjś ciu  z koś cioła. Polega ona na trzydzieśtu minutach modlitwy adoracyjnej raz 

w mieśiącu w kaplicy M.B. Częśtochowśkiej, będącej wyrazem wdzięcznoś ci i dziękczynienia za 

Jubileuśz 30-lecia wieczyśtej, całodobowej adoracji Najś więtśzego Sakramentu w naśzej 

ś wiątyni. Podpiśane deklaracje moz na przynośic  do zakryśtii, bądz  pozośtawic  na kto rymś  z 

bocznych ołtarzy w koś ciele. 

5. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 

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

śchodo w bocznych trwają. Schody zośtaną wykonane z płomieniowanego granitu 

śtrzegomśkiego i zaopatrzone w poręcze. Granitem zośtanie takz e wyłoz ony i obłoz ony podjazd 

dla ośo b niepełnośprawnych. Kośzty przedśięwzięcia zośtały rozłoz one na 12 mieśięcznych rat. 

Indywidualne ofiary na ten cel przyjmujemy w zakryśtii koś cioła lub kancelarii. Przeznaczymy 

nan  takz e tace z kaz dej pierwśzej niedzieli mieśiąca. Przepraśzamy za moz liwe niedogodnoś ci i 

z go ry dziękujemy za ofiarnoś c . 

7. Pielgrzymka Parafialna do sanktuariów maryjnych w Porządziu, Ośuchowej, Wąśewie i 

Łomz y organizowana jeśt 26 maja. Zapiśy w niedzielę po Mśzach ś w. w zakryśtii. 

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

miniśtranci po Mśzach ś w. Cena tygodnika to 5 zł. pluś dobrowolna ofiara na druk kolorowej 

wkładki i funduśz miniśtrancki. 
9. Nowy numer „Koła św. Józefa” można dziś nabyć przed kościołem. 

10. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym koś ciele śp. Alicję Płocińską. Pamiętajmy o 

niej w naśzych modlitwach. Wieczny odpoczynek ..... 
 


