
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  

ROK „C” 28 kwietnia  2019 r. 
1. Dziś 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. 

2. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i rocznicy I Komunii św. wraz z 
Rodzicami zapraszamy w ramach przygotowań  do uczestńictwa we Mszy s w. o godz. 
1500 dzis  w Parku ńa Moczydle przy posągu Pańa Jezusa Miłosierńego. 

3. Przedstawiciele parafii z ks. Bolesławem Szewcem uczestniczą od piątku, 26 
kwietnia, w VIII Forum Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w 
Parafiach, kto re w tym roku odbywa się w parafii NMP Szkaplerzńej w Dąbrowie 
Tarńowskiej.  

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodńiu: 
• Wspólnota Apostolska Magnificat ńa spotkańiu wielkańocńym w pońiedziałek 
po Mszy s w. o godz. 1800. 

• Bractwo Adoracyjne w piątek ńa Mszy s w. o godz. 1900. Po Mszy s w.   spotkańie 
koordyńatoro w. 

5. Nabożeństwa majowe w dńi powszedńie bezpos redńio po Mszy s w. o godz. 1800, w 
ńiedzielę i s więta o godz. 1815. 

6. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przypada w piątek, 3 maja. 
Msze s w. będą odprawiańe w porządku ńiedzielńym. 

7. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodńiu. Spowiadamy podczas wszystkich 
Mszy s w. 

8. Z racji pierwszej soboty miesiąca ńaboz eń stwo czuwańia z Maryją po Mszy s w. o 
godz. 1900 do Apelu Jasńogo rskiego o godz. 2100. 

9. „30 minut dla Jezusa” to ińicjatywa duszpasterska, kto rą moz ńa podjąc  podpisując 
deklarację wyłoz ońą przy wyjs ciu  z kos cioła. Polega ońa ńa trzydziestu mińutach 
modlitwy adoracyjńej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będącej 
wyrazem wdzięczńos ci i dziękczyńieńia za Jubileusz 30-lecia wieczystej, całodobowej 
adoracji Najs więtszego Sakrameńtu w ńaszej s wiątyńi. Podpisańe deklaracje moz ńa 
przyńosic  do zakrystii, bądz  pozostawic  ńa kto ryms  z boczńych ołtarzy w kos ciele. 

10. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kańcelarii parafialńej. 
11. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Osoby zaińteresowańe zapraszamy 
do zakrystii. 

12. Taca dzisiejsza  przezńaczońa jest ńa CARITAS POLSKA. 
13. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na spłatę kolejnej raty za nowe 

schody do kościoła i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dziękujemy 
wszystkim, którzy dokonali indywidualnych wpłat i tym, którzy poczuwają się do 
comiesięcznych ofiar na ten cel. 

14. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” 
rozprowadzają dzis  mińistrańci po Mszach s w. Ceńa tygodńika to 5 zł. plus dobrowolńa 
ofiara ńa druk kolorowej wkładki i fuńdusz mińistrańcki. 

15. W mińiońym tygodńiu poz egńalis my w ńaszym kos ciele śp. Genowefę Gaczkowską i 
Franciszka Adamczyka. Pamiętajmy o ńich w ńaszych modlitwach. Wieczńy 
odpoczyńek .... 


