
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 10.05.2020 

1. Przypominamy, że Msze św. celebrowane są z zachowaniem limitu 

50 os. Zachęcamy do przyjmowania Komunii św. na rękę, chociaż 

szanować należy prawo każdego do przyjmowania Komunii św. do 

ust. Prosimy, by wpierw podchodziły osoby, które pragną przyjąć 

Komunię Św. na rękę, w dalszej kolejności do ust. W dalszym ciągu 

stosujemy się do obowiązku zakładania masek i zachowania 

bezpiecznej odległości (również podczas podchodzenia do Komunii 

Św). Spowiedź podczas każdej Mszy Św. (w poniedziałki w godz. 

6.30-7.45 i 18.00-19.00 spowiada Misjonarz Miłosierdzia – o. Paweł 

Drobot). Nabożeństwo Nieustannej Nowenny do MBNP w środę o 

godz. 8.30 i 18.00 

2. Kancelaria parafialna czynna we wtorki i czwartki w godz. 9.00-

11.00 i 16.30-18.30 

3. Trwa miesiąc maj, a wraz z nim nabożeństwa majowe odprawiane 

codziennie o godz. 18.00. W środę połączone z Nieustanną Nowenną 

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

4. W środę 13 maja przypada wspomnienie NMP z Fatimy. 

Zapraszamy na pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie o 

godz. 19.00. Nabożeństwa fatimskie będą się odbywały każdego 13. 

dnia miesiąca do października włącznie 

5. W czwartek 14 maja przypada święto św. Macieja, Apostoła. Tego 

dnia swoje imieniny obchodzi o. Maciej Nowak, wikariusz naszej 

parafii. Zapraszamy na Mszę Św. imieninową o godz. 18.30 

6. W piątek Msza Św. w Godzinie Miłosierdzia wraz z Koronką do 

Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 

7. W przyszłą niedzielę ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na 

prace inwestycyjno-remontowe przy naszej świątyni 

8. Informujemy, że w najbliższym czasie przekażemy paczki 

żywnościowe dla najuboższych z naszej parafii. Nie planujemy 

wydawać ich przy kościele 

9. Przypominamy, że uroczystość I Komunii Św. została przeniesiona 

na 27 września o godz. 11.00, natomiast sakrament Bierzmowania 

zostanie udzielony młodzieży naszej parafii w czwartek 28 maja o 

godz. 16.00. Spotkanie organizacyjne dla młodzieży w piątek 15 

maja o godz. 17.00 w sali o. Łubieńskiego  

 

Wszystkim obchodzącym imieniny, urodziny bądź ważne uroczystości 

składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa, 

obfitości łask, opieki Matki Bożej i życzliwości ludzi 


