Ogłoszenia 1 - 8 maja, AD 2022
Zapraszamy na nabożeństwa majowe. W dni powszednie o godzinie 17:30;
w niedziele – o 17:00.
Jutro nie będzie spotkania biblijnego.
We wtorek przypada Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Msze św.
w naszym kościele o godzinie 7:00, 10:00 i 18:00. O godzinie 10:00 odprawimy
Eucharystię w intencji Ojczyzny.
We wtorek nie będzie Mszy św. szkolnej.
We wtorki, po Mszy św. wieczornej zapraszamy do modlitwy różańcowej
w ważnych dla nas intencjach: o jak najszybszy remont naszego kościoła,
o ustanie epidemii, uzdrowienie dla chorych oraz o pokój na Ukrainie.
W tym tygodniu przypadają 1. czwartek, 1. piątek i 1. sobota miesiąca.
Zachęcamy do przyjęcia sakramentu pokuty i Komunii św.
Czwartek jest dla nas zawsze przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy
i ustanowienia Sakramentu Eucharystii. Zapraszamy Was do trwania przy Panu
Jezusie Eucharystycznym w każdy czwartek – rano po Mszy św. do godziny
11:00, oraz po południu – od godziny 15:00, do wieczornej Mszy św.
Zachęcamy, aby wpisywać się na określone godziny wg schematu, który jest
wyłożony przy wejściach do kościoła.
W sobotę od 9:00 będziemy odwiedzać chorych i starszych parafian. Prosimy,
aby ich zgłosić w zakrystii.
W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację
Najświętszego Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia
sakramentu pokuty. Sakrament pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą
Mszą św.
Nauka przedchrzcielna odbędzie się w sobotę o godzinie 16:00 w domu
katechetycznym.
W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Odpust ku czci Pana Jezusa Dobrego
Pasterza, Patrona naszej Parafii. Ten odpust można zyskać pod zwykłymi
warunkami.
Sumę odpustową odprawimy o godzinie 11:00. Kazania w tym dniu będzie
głosił nasz tegoroczny rekolekcjonista, ks. dr Maciej Będziński.
Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:
- czwartek od 9:00 do 11:00;
- piątek od 15:30 do 17:00.

We wtorek, z racji uroczystości, kancelaria będzie nieczynna.
Punkt Informacyjno-Pomocowy dla osób borykających się z uzależnieniem od
alkoholu we wtorek, z racji uroczystości, będzie nieczynny.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy
wszelkich pracach przy kościele, plebanii albo domu katechetycznym. Prosimy
o dalszą pomoc – codziennie od godz. 9:00.
Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

