
08.05.2022    OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 
 

1. W dzisiejszą niedzielę Dobrego Pasterza przeżywamy dzień modlitw w intencji powołań. 

Rozpoczynają się też kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Coraz 

bardziej zdajemy sobie sprawę, że zaczyna brakować powołań, dlatego prośmy Dobrego 

Pasterza, aby nigdy nie zabrakło głosicieli Bożego Słowa. Zapraszamy w tym tygodniu 

na Msze Św., podczas których będziemy prosić o nowe powołania. 

2. Dzisiaj II niedziela miesiąca. Dziękujemy za ofiary, przeznaczone na cele inwestycyjne 

parafii.  

3. W poniedziałek 9 maja uroczystość Św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego 

patrona Polski, przeniesiona z niedzieli. Zapraszamy na Mszę Św.  

4. W piątek 13 maja przypada rocznica objawień fatimskich, dlatego nabożeństwo majowe 

obędzie się o godz. 18.00 na zewnątrz kościoła przy figurze Matki Bożej Fatimskiej. 

Zachęcamy do modlitwy.  

5. W pozostałe dni, oprócz wtorków, nabożeństwa majowe o godz. 18.00 ze Mszą Św. 

Podczas każdego nabożeństwa wyjaśniamy imiona Maryi w krótkich czytankach. 

Pomimo naszych obowiązków, poświęćmy czas na to piękne nabożeństwo maryjne. 

6. W piątek o godz. 20.00 różaniec mężczyzn pod krzyżem. 

7. Za tydzień w niedzielę 15 maja, podczas Mszy Św. o godz. 11.30, osiemnaścioro dzieci z 

naszej parafii przystąpi do I Komunii Św. Otoczmy modlitwą dzieci, rodziców i ich 

rodziny. Spowiedź Św. dla dzieci komunijnych, rodziców i rodzin będzie w sobotę o 

godz. 10.00. 

8. Za dwa tygodnie w piątek 20 maja, po Mszy Św. wieczornej, zapraszamy na wykład Ks. 

Profesora o Bł. Kard. Stefanie Wyszyńskim.  

9. W dniach od 28 maja do 4 czerwca odbędzie się obóz dla dzieci na morzem w Mielnie. 

Zapisy u ks. Rafała.  

10. Już dzisiaj informujemy, że po dwuletniej przerwie, w wigilię Wniebowstąpienia 

Pańskiego 28 maja o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza Św. na cmentarzu 

obozowym przy ul. Baranowskiego. 

11. U ministrantów można nabyć „Przewodnik Katolicki”.  

12. Z naszej wspólnoty parafialnej Pan Bóg powołał Śp. Wiesławę Donajkowską, lat 63, z 

ul. Relaksowej. Polećmy jej duszę Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek… 

 


