
   OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

VI Niedziela Wielkanocna  –  09.05.2021 r.  
 

 

1. Trwają nabożeństwa majowe w miesiącu szczególnie poświęconym Matce Bożej. Zapraszam wszystkich do uczestnictwa   
w tych nabożeństwach, które przez cały miesiąc w niedziele i święta będą odprawiane po Mszy św. o g. 9:00, a w dni 
powszednie po Mszy św. o g. 17:00. Bardzo dziękuję za złożone w dniu 3 maja ofiary na diecezjalne Radio Rodzina. 
Zebrano 62 zł. Bóg zapłać!.  

2. W tym tygodniu - w poniedziałek, wtorek i środę przypadają Dni modlitw o urodzaje.. 
3. W piątek - 14 maja przypada Święto św. Macieja Apostoła. Na Mszy św. o g. 17:00 będziemy polecać miłosiernemu Bogu 

naszych drogich zmarłych. Msze św. o g. 17:00 i 17:40. 
4. W następną niedzielę przypada Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W tym dniu na Mszy św. o g. 11:00 dziewięcioro 

dzieci będzie przeżywać I Komunię Św. Spowiedź św. dla dzieci I Komunijnych, rodziców i chrzestnych w sobotę o g. 9:00. 
W związku z tym za tydzień Msze św. o g. 8:00, 9:00 i 11:00; po Mszy św. o g. 9:00 nabożeństwo majowe. 

5. Bardzo proszę rodziny, które mają zaległości o złożenie opłaty w kwocie 30 zł na ubezpieczenie parafii. Do tej pory na ten 
cel wpłaciło tylko 81 rodzin!. Opłatę w ciągu najbliższych tygodni proszę składać w kopercie z podaniem nazwiska i adresu 
rodziny. Opłatę za wywóz śmieci z cmentarza w kwocie – 70 zł od rodziny proszę również składać w kopercie. Do tej pory 
na ten cel wpłaciły 104 rodziny. Informuję, że od 28 lutego bardzo wzrosły opłaty za śmieci cmentarne. Można też wnosić 
opłatę na P. Organistę – 50 zł od rodziny; na ten cel wpłaciły 102 rodziny. Bardzo dziękuję tym rodzinom, które już dokonały 
wpłat. „Bóg zapłać”! Lista rodzin, które wniosły opłaty jest aktualizowana na tablicy ogłoszeń, a pozostałe rodziny, które 
jeszcze tego nie uczyniły, bardzo proszę o nadrobienie zaległości i dokonanie powyższych wpłat. 

6. Rozpoczyna się czas wiosenny, w którym wiele osób planuje postawienie nowego albo renowację starego nagrobka na 
cmentarzu. Bardzo proszę, by takie prace prowadzone przez firmy kamieniarskie wcześniej zgłaszać w biurze parafialnym. 
Tradycyjnie przy tej okazji składa się ofiarę na utrzymanie cmentarza. Bardzo proszę samowolnie nie zlecać ani 
wykonywać prac kamieniarskich. Proszę też osoby udające się na cmentarz o zachowanie porządku i składanie do 
pojemników tylko śmieci cmentarnych!.  

7. Biuro parafialne czynne w tygodniu pół godz. po ostatniej Mszy św. W nagłych sprawach, jak pogrzeb, czy wezwanie do 
chorego, proszę dzwonić. Numer telefonu (668433391) znajduje się na tablicy ogłoszeń i parafialnej stronie internetowej. 

8. Prasa katolicka jest do nabycia w zakrystii: nowy nr Opiekuna (2,50 zł) i nowy Gość Niedzielny (6 zł).  
9. Wszystkim Parafianom i miłym Gościom oraz Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia życzę dużo zdrowia i mocy 

Zmartwychwstałego Chrystusa oraz opieki Maryi Niepokalanej  – Szczęść Boże! 
 
                                                                                                                                                                           Ks. Marek Chudzia                                                                                                           


