
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III NIEDZIELA WIELKANOCY 

18 kwietnia 2021 r.

1. W poniedziałek 19 kwietnia  o godz.  18.00 zapraszamy na comiesięczną  nowennę do
naszego Patrona bł. ks. Jerzego Popiełuszki  z modlitwą o dar potomstwa i modlitwą o
błogosławieństwo  dla  matek  oczekujących  dzieci.  Każdego  19-go  dnia  miesiąca
sprawujemy Mszę Świętą w int. budowy naszego kościoła polecając Bogu wszystkich
budowniczych i ofiarodawców.

2. Spotkania duszpasterskie i formacyjne w tym tygodniu;
 Kandydaci  do  bierzmowania  z  rodzicami  w  poniedziałek  po  Mszy  świętej

wieczornej.
 Koło Biblijne we wtorek po Mszy świętej wieczornej.
 Dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej z rodzicami w środę po Mszy

świętej wieczornej.
 Schola dziecięca w czwartek po Mszy świętej wieczornej.
 Studiująca i pracująca młodzież w czwartek o godz. 20.00.
 Ministranci i lektorzy w sobotę o godz. 9.30.
 Katecheza dla dorosłych w niedzielę przed Mszą świętą o godz. 9.00.

3. W niedzielę (2 maja) przeżywać będziemy w naszej parafii Wizytację Kanoniczną, którą
przeprowadzi Ks. Bp Edward Białogłowski. Ostatnia a zarazem pierwsza taka wizytacja
w naszej parafii była w roku 2016. Na Mszy świętej o godz. 14.00 Ksiądz Biskup udzieli
Sakramentu  Bierzmowania  młodzieży,  a  podczas  Mszy  świętej  o  godz.  9.00,  10.30 i
20.00  spotka  się  z  poszczególnymi  grupami  duszpasterskimi. Zapraszamy do  udziału
wszystkich parafian. 

4. Dziękujemy sprzątającym nasz  kościół  w ubiegłym tygodniu.  W najbliższy piątek  po
Mszy świętej wieczornej prosimy parafian z ul. Architektów, blok nr 6 (m. 1 - 20)

5. Codziennie  w  dni  powszednie  godzinę  przed  Mszą  świętą  wieczorną  adoracja
Najświętszego  Sakramentu,  którą  rozpoczynamy  Koronką  do  Bożego  Miłosierdzia.
Zachęcamy do osobistej modlitwy.

6. Dziękujemy za wszelkie duchowe i materialne zaangażowanie w życie naszej parafialnej
wspólnoty.  W  przyszłą  niedzielę  składamy  ofiary  na  spłatę  budowlanego  kredytu.
Wszystkim życzymy dobrej rodzinnej niedzieli. Niech wam Bóg błogosławi.

7. W miniony czwartek w wieku 88 lat zmarł nasz parafianin śp. Eugeniusz Bacher z ul.
Zawiszy Czarnego. Msza święta pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek 19 kwietnia o
godz.  10.30 w kaplicy na cmentarzu w Zwięczycy.  Dobry Jezu a nasz Panie daj  mu
wieczne spoczywanie.


