
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAN SKIEGO ROK „C” 

21 kwietnia  2019 r. 
1. Radość wielkanocnego poranka niech dotrze do kaz dej z rodzin naszej wspo lnoty 

parafialnej, niech napełni nasze serca i będzie zadatkiem s więtowania ze 

Zmartwychwstałym Panem w wiecznos ci. 

2. Msze święte w dniu dzisiejszym i jutro odprawiane są według porządku 

niedzielnego. 

3. Taca w dniu jutrzejszym przeznaczona jest na KUL. 

4. W przyszłą niedzielę, 28 kwietnia, już po raz dziewiętnasty w Święto 

Miłosierdzia Bożego, o godz. 1500 uroczysta Msza św. polowa w Parku Moczydło 

pod przewodnictwem J. Em. Ks. Kardynała Kazimierza Nycza. Po Mszy św. 

koncert Zespołu Trubadurzy. 

5. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i rocznicy I Komunii św. wraz z 

Rodzicami zapraszamy w ramach przygotowan  do uczestnictwa we Mszy s w. o godz. 

1500 w przyszłą niedzielę w Parku na Moczydle przy posągu Pana Jezusa Miłosiernego. 

6. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, kto rą moz na podjąc  podpisując 

deklarację wyłoz oną przy wyjs ciu  z kos cioła. Polega ona na trzydziestu minutach 

modlitwy adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będącej 

wyrazem wdzięcznos ci i dziękczynienia za Jubileusz 30-lecia wieczystej, całodobowej 

adoracji Najs więtszego Sakramentu w naszej s wiątyni. Podpisane deklaracje moz na 

przynosic  do zakrystii, bądz  pozostawic  na kto ryms  z bocznych ołtarzy w kos ciele. 

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

8. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Osoby zainteresowane 

zapraszamy do zakrystii. 

9. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na CARITAS POLSKA. 

10. Dziękujemy wszystkim, którzy dokonali indywidualnych wpłat na nowe schody 

do kościoła i podjazd dla osób niepełnosprawnych i tym, którzy poczuwają się do 

comiesięcznych ofiar na ten cel. 

11. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” 

rozprowadzają dzis  ministranci po Mszach s w. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna 

ofiara na druk kolorowej wkładki i fundusz ministrancki. 

12. W minionym tygodniu poz egnalis my w naszym kos ciele śp. Jadwigę Rogulską. 
Pamiętajmy o niej w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek ..... 


