
OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 25.04.2021 

Zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami państwowymi w naszym kościele jednocześnie 

przebywać może 40 osób. Prosimy o stosowanie się do zalecanych wymogów. 

1. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa  

i życia konsekrowanego. Ofiary złożone do puszek są przeznaczone na 

potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów  

w Tuchowie. Wieczorem w ramach inicjatywy „Misja dla Życia” adoracja 

Najświętszego Sakramentu o godz. 17.45, a po niej  Msza Św. o godz. 18.30 

2. W nadchodzącym tygodniu rozpoczyna się maj, a wraz z nim nabożeństwa 

majowe. Będą odprawiane codziennie o godz. 18.00. W środę połączone  

z Nieustanną Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Pierwsze z 

nich już w najbliższą sobotę 1 maja 

3. W sobotę 1 maja wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika (dzień modlitw za 

ludzi pracy i za bezrobotnych). Msze św. w naszym kościele jak w dni 

powszednie. Po Mszy Św. o godz. 8.30 adoracja Najświętszego 

Sakramentu z nabożeństwem wynagradzającym Matce Bożej połączona 

ze zmianą tajemnic Żywego Różańca 
4. W przyszłą niedzielę przypada narodowe święto flagi. Niech wywieszenie 

w tym dniu flagi narodowej będzie wyrazem naszej dumy z przynależenia do 

narodu polskiego 

5. Zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni od 

poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00 (z wyjątkami). 

6. Zapraszamy w najbliższym tygodniu na nabożeństwa: 

- jutro spotkanie lektorów świeckich o godz. 19.15 w sali św. Alfonsa 

- w środę Nieustanna Nowenna do MBNP o godz. 8.30 i 18.00 

- w piątek Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00 

7. Informujemy, że 15 maja odbędzie się cykl katechez przygotowujących 

dorosłych do sakramentu bierzmowania, natomiast kurs przedmałżeński 

w formie weekendowej odbędzie się w dniach 28-29 maja. Zapisy za 

pomocą specjalnego formularza na parafialnej stronie internetowej  

8. Zapraszamy panie na majówkę on-line w sobotę 1 maja. Temat tegorocznej 

majówki: Jak przestać się martwić i zacząć żyć. Prowadzi pani Irena 

Neumueller. Więcej informacji i zapisy na stronie  

 


