
Ogłoszenia na 2.V.2021 r. – V Niedziela Wielkanocna „B” 

W pierwszą niedzielę maja Rycerstwo Niepokalanej obchodzi tzw. „Niedzielą Rycerską”. 

Dlatego dzisiaj przed każdą Mszą św. członkowie Rycerstwa rozdają pamiątkowe obrazki 

(z modlitwą Anioła z Fatimy). 

Nabożeństwo Majowe o godz. 17.15. Po Mszy św. o godz. 18.00 adoracja Najświętszego Sa-

kramentu. 

3 maja (poniedziałek) obchodzimy Uroczystość MB Królowej Polski. Msze święte będą 

w porządku niedzielnym. Mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy św. Nabożeństwo Majowe 

będzie o godz. 17.15. 

3 maja obchodzimy też narodowe i państwowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja. Pamię-

tajmy o narodowych flagach. 

W poniedziałek (3 maja) po Mszy św. o godz. 18.00 Wspólnota „Światło Pana” zaprasza na 

comiesięczną adorację. 

Rozpoczęliśmy w naszej Parafii katechezy neokatechumenalne dla młodzieży i dorosłych. 

Służą one ożywieniu wiary i prowadzą do wiary dojrzałej. Zapraszamy serdecznie we wtorki 

i czwartki o godz. 18.45. Spotkania będą teraz w domu parafialnym. 

W tym tygodniu przypadają I czwartek i I piątek miesiąca. 

W I czwartek (6 maja) na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy wspólnoty naszej parafii, aby 

modlić się o żywą wiarę dla siebie nawzajem, oraz prosić Boga za powołanych i o powołania 

do służby Bożej. 

W I piątek (7 maja) okazja do spowiedzi będzie podczas Mszy św. porannej oraz popołudniu 

w czasie adoracji i Mszy św. wieczornych. Zachęcamy też do spowiedzi w dni wcześniejsze.  

Do chorych z comiesięczną posługą udamy się po Mszy św. porannej. Prosimy zgłaszać te 

osoby w zakrystii. 

8 maja (sobota) obchodzimy Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego 

Patrona Polski. 

W przyszłą niedzielę (9 maja) odbędą się w naszym kościele: uroczystość I Komunii św. 

(o godz. 11.00 i 12.30) oraz Rocznicy I Komunii (o godz. 9.30). Prosimy o uwzględnienie 

tego przy wyborze godziny uczestnictwa we Mszy św., aby nie zwiększać ilości osób uczest-

niczących w liturgii. 

Spowiedź dzieci z kl. III i ich rodziców będzie w sobotę (8 maja) o godz. 9.00 – I grupa, a 

godz. 10.00 – II grupa. Natomiast dzieci z kl. IV i ich rodzice będą mogli przystąpić do spo-

wiedzi w piątek (7 maja) od godz. 16.30 – podczas adoracji i Mszy św. wieczornych. 

Zapraszamy do udziału w Nabożeństwach Majowych. W dni powszednie są odprawiane po 

Mszy św. o godz. 18.00, a w niedziele o godz. 17.15. Bardzo pragniemy, aby w nabożeń-

stwach uczestniczyli dzieci i młodzież. Codziennie spotykamy się również na modlitwie w 

godzinie Apelu Jasnogórskiego (21.00). 

W liturgii Kościoła obchodzimy: 

3 maja – uroczystość NMP Królowej Polski; 



4 maja – wspomnienie św. Floriana, męczennika; 

5 maja – wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka, kapłana; 

6 maja – święto św. Apostołów Filipa i Jakuba; 

8 maja – uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski. 

 

 

 


