
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
  NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 23 maja 2021 r. 

Dzisiaj, w czwartą niedzielę miesiąca, jest składka inwestycyjna na budowę Domu 
Pokuty. Za wszystkie ofiary złożone teraz na tacę i przesłane na konto Parafii 
wielkie Bóg zapład. 
Spotkanie z dziedmi przygotowującymi się do Pierwszej Komunii św. i ich 
rodzicami dzisiaj po Mszy św. o godz. 10.00. Obecnośd obowiązkowa. 
Spotkania z Bartoszem Zmarzlikiem dzisiaj nie będzie. Jeśli będzie w późniejszym 
czasie ogłosimy to. 
Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 
Nabożeostwa majowe w niedziele o godz. 18.30, w tygodniu o godz. 18.00. 
Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła przypada w poniedziałek. 
35. rocznica konsekracji naszego kościoła przypada we wtorek 25 maja (2021 r.). 
Szczególnie zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.30. 
Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana w czwartek. 
Uroczystośd Trójcy Przenajświętszej w przyszłą niedzielę. Tego dnia kooczy się czas 
przyjmowania Komunii św. wielkanocnej. 
Zbiórka do puszek przed kościołem na rzecz budowy Centrum Opatrzności Bożej 
za tydzieo w niedzielę. 
Za tydzieo w niedzielę będzie w naszej Parafii uroczystośd Pierwszej Komunii 
Świętej, do której dzieci będą przystępowad na dwóch Mszach św., o godz. 10.00 
i 12.00. Prosimy, aby niezainteresowani bezpośrednio tą uroczystością korzystali 
z innych Mszy św. Tego dnia będzie też dodatkowa Msza św. o godz. 17.00. 
Dzieo dla Życia i Rodziny w naszym mieście będzie w niedzielę za tydzieo. 
Program jest na plakatach w gablotach. 
Boże Ciało przypada 3 czerwca. Tego dnia po każdej Mszy św. będzie procesja 
eucharystyczna przed kościołem, a po Mszy św. o godz. 12.00 procesja 
eucharystyczna zatrzyma się przy czterech ołtarzach. Proszę, aby ołtarze zbudowali: 
nadzwyczajni szafarze Komunii św., dzieci komunijne, Domowy Kościół oraz 
ministranci i ich rodzice. Z góry Bóg zapład. 
W świetlicy dla dzieci im. Jana Pawła II działającej przy naszej Parafii są wolne 
miejsca. Rodzice mogą zgłaszad swoje dzieci do duszpasterzy. 
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Jak Europa 
otwiera się na pielgrzymów; O najstarszym hymnie do Ducha Świętego; Kim ma 
byd dziś mężczyzna; Sanktuarium na trudne czasy. W Niedzieli: Jak działa Duch 
Święty; Katolicy za Wielkim Murem; Dwa Serca, jedno bicie; Maryjne ślady mniej 
znane; Papieskie róże. Jest też Mały Gośd Niedzielny. 
 


