OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na IV Niedzielę Wielkanocną – Dobrego Pasterza – 22.04.2018r.
1. Nieszpory Wielkanocne dziś o godz. 16.00
2. Dziś po każdej Mszy św. przed kościołem strażacy zbierają ofiary na potrzeby Jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym mieście. Wiernych zachęcamy do ofiarności.
3. W poniedziałek 23 kwietnia br. przypada uroczystość św. Wojciecha Biskupa i Męczennika
– głównego Patrona Polski.
4. We wtorek 24 kwietnia br. w naszym kościele odbędzie się próbna spowiedź dzieci
pierwszokomunijnych. 15.30 – grupa Dodatkowa, 16.00 – Szkoła Podstawowa nr 8, 17.00 –
Szkoła Podstawowa nr 14.
5. W środę 25 kwietnia br. o godz. 16.30 w kościele odbędzie się próba organizacyjna dla dzieci
pierwszokomunijnych z Grupy Dodatkowej i Szkół Podstawowych nr 8 i 14. Obecność
dzieci na spowiedzi i próbie obowiązkowa.
6. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 25 kwietnia br. o godz. 18.00.
7. Dzieci przychodzą na swoją Mszę św. szkolną w czwartek 26 kwietnia br. o godz. 16.30
8. Rodziców dzieci pierwszokomunijnych prosimy o odbieranie w Kancelarii Parafialnej
świecy, przybrania, okapnika i książeczki do nabożeństwa oraz uiszczanie opłaty za
organizację uroczystości.
9. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, w którym można nabyć
prasę katolicką, „Informator Parafialny” oraz inne dewocjonalia.
10. Do środy 25 kwietnia br. trwa w naszej parafii zbiórka zużytego sprzętu AGD i RTV na cele
misyjne. Sprzęt można przynosić do Kancelarii Parafialnej lub do naszego klasztoru.
11. Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje na Msze św. polecone ku czci Matki Bożej, które
będą odprawiane w naszym kościele przez cały maj.
12. Rada Dzielnicy Centrum Północ serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie z władzami
miasta w dniu 25 kwietnia br. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Pokoju 41.
Tematem spotkania będzie analiza wniosków i inicjatyw zgłaszanych przez rodziny naszej
dzielnicy. Szczegóły na afiszach przy wejściu do kościoła.

