
Ogłoszenia parafialne – 16 maja 2021 r. 

7 Niedziela Wielkanocna, Wniebowstąpienie Pańskie 
 

1. Przeżywamy dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

2. Dzisiaj o godz. 12.15 będzie ostatnia transmitowana Msza św. oraz spotkanie dla dzieci 

przygotowujących się do Pierwszej Komunii świętej. 

3. Nabożeństwa Majowe: 

 W niedzielę o godz. 17.30.  

 W dni powszednie po mszy wieczornej. 

4. W ramach nabożeństwa majowego trwa nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha 

Świętego, którą będziemy przeżywali za tydzień. 

5. W poniedziałek uroczystość św. Andrzeja Boboli, patrona Polski. 

6. Spowiedź dla klasy 4c we wtorek od godz. 17.00. Msza św. w Rocznicę 1 Komunii świętej w 

sobotę o godz. 10.00. 

7. Spowiedź dla klasy 4b w środę od godz. 17.00. Msza św. w Rocznicę 1 Komunii świętej w 

niedzielę o godz. 12.15. 

8. W sobotę wspomnienie św. Rity, patronki trudnych spraw i relacji rodzinnych. Zakończenie 

nowenny do Ducha Świętego. Po Mszy św. wieczornej spotkanie dla lektorów. 

9. Za tydzień uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Przed kościołem rozprowadzane będą 

robione przez dzieci: różańce, kwiaty, kartki i obrazy. Dodatkowo będą: książki, płyty, 

gadżety oraz tylko na wynos słodkie niespodzianki. Uzbierane pieniądze przeznaczone będą 

w całości na pomoc w dokończeniu budowy kościoła. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy 

do wsparcia inicjatywy. 

10.  Uroczystość odpustowa ku czci patronki naszej parafii NMP Matki Kościoła będzie w 

poniedziałek 24 maja. Suma odpustowa o godz. 10.00. Msza św. o godz. 18.00 wewnątrz 

kościoła tylko z udziałem młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania, którego w tym 

roku naszej młodzieży udzieli Ks. Biskup Romuald Kamiński. 

11.  Próby przed bierzmowaniem we wtorek i piątek o godz. 19.00. 

12.  Do bierzmowania kandydaci przystępują w stanie łaski uświęcającej. Spowiedź: 

o Od piątku do niedzieli podczas każdej Mszy św. 

o W piątek wieczorem po próbie 

o Można skorzystać ze spowiedzi w innych kościołach i u innych księży. 

13.  Próba generalna przed bierzmowaniem, Wyznanie wiary oraz oddanie indeksów  

– w niedzielę 23 maja o godz. 19.00 

14.  W miarę możliwości prosimy o wsparcie finansowe na utrzymanie kościoła: 

             nr. konta bankowego : 56 8015 0004 0006 2040 2040 0001 

Zapowiedzi przedślubne:  

Łukasz Piskorz, kawaler i Paulina Wojewoda, panna, oboje z par. tutejszej – Zapowiedź 2 

Dominik Tadrzak, kawaler z par. tutejszej i Dorota Kowalik, panna z Pustelnika – Zapowiedź 1 


