Ogłoszenia Parafialne
VI Niedziela Wielkanocna - 9 maja 2021r.
1. Dziś, w drugą niedzielę miesiąca, modlimy się w intencji dobrodziejów i
ofiarodawców Parafii i Kongregacji. Bardzo dziękujemy za każde wsparcie duchowe i materialne oraz dzisiejsze ofiary złożone na tacę. Bóg zapłać!
2. Nabożeństwa majowe odprawiamy:
w niedziele – o godz. 16.30
w dni powszednie – o godz. 18.00
3. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego odbędzie się we wtorek w łączności
z nabożeństwem majowym o godz. 18.00. Po Mszy św. wieczornej będzie
spotkanie Bractwa Miłosierdzia.
4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.30.
Szczególnie będziemy modlić się w intencji dzieci i rodziców
przygotowujących się do I Komunii św.
5. Rozpoczynamy ostatni tydzień przygotowania do uroczystości I Komunii
św. Katechezy dla dzieci z klas III będą w poniedziałek i piątek według
ustalonych godzin. Spowiedź św. dzieci będzie w piątek o godz. 15.30 i w
sobotę o godz. 11.00. Spowiedź św. rodziców i gości codziennie od godz.
18.00 do 18.30 oraz w piątek i sobotę po Spowiedzi św. dzieci.
6. I Komunia św. odbędzie się w sobotę 15 maja 2021r. o godz. 15.00 i w
niedzielę 16 maja 2021r. o godz. 11.30 i 13.13. Bardzo prosimy o modlitwę
w intencji Dzieci I Komunijnych.
7. Dzieci z klas IV przygotowują się do I rocznicy Komunii św., która będzie
się w sobotę 22 maja 2021r. na Mszy św. o godz. 18.30.
8. Zapraszamy na Oratorium pt. „Dobroć”, które odbędzie się za tydzień 16
maja o godz. 18.00. W Oratorium będą zaprezentowane teksty Ojca
Wiliama Fabera [czyt. Łiliama Fabera] oratorianina, który nawrócił się na
katolicyzm pod wpływem św. Jana Henryka Newmana. Szczegóły na naszej
stronie internetowej.
9. Pod chórem można nabyć prasę katolicką.
Odszedł do wieczności:
 śp. Bernard Lutomski, lat 87
Msza św. pogrzebowa będzie we wtorek o godz. 12.30,
a pogrzeb w Żabikowie o godz. 14.00.
Wieczny odpoczynek ...
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