
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

PONIEDZIAŁEK – 20.04.2020
1800 Za † Barbarę Kutermak

WTOREK – 21.04.2020
1800 Za † Józefa i Marię Adamek

ŚRODA – 22.04.2020
1800 Za †† rodziców Joachima 

i Martę Gonsior

CZWARTEK – 23.04.2020
1800 Za † ojca Henryka Otawa 

w rocznicę śmierci

PIĄTEK – 24.04.2020
1800 Za † Marię Ryborz 

w 2. rocznicę śmierci 

SOBOTA – 25.04.2020
1800 Za † Marię Kozimor

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 
– 26.04.2020

800 Za † Jerzego Paskuda
1000 Za † Roberta Swientek 

i †† rodziców 
- transmisja internetowa

1430 Nieszpory 
- transmisja internetowa

1500 Intencja wolna

 Chrystus umarł za nas na krzyżu, ale 
śmierć nie ma nad Nim władzy. 
Zmartwychwstał! Zmartwychwstał, 
a przez to dał nam nowe życie. Cieszmy 
się i weselmy bo Pan nasz żyje! Życzę, 
aby w rodzinnym przeżywaniu tego 
błogosławionego świętego czasu stanął 
pośrodku Was moi drodzy Parafianie 
Zmartwychwstały Chrystus i wlał 
w Wasze serca swój pokój i nadzieję. 
Życzę wzajemnej miłości i poszanowania. 
Życzę ewangelicznej radości i niech ta 
radość i nadzieja na lepsze jutro przenika 
każdy dzień Waszego życia.
Msza św. o godz. 10.00 jest 
transmitowana przez Internet.
Zapraszamy na Nieszpory Wielkanocne 
o 14.30, które również są transmitowane 
przez Internet.

 Jutro drugi dzień świąt, Poniedziałek 
Wielkanocny. Porządek nabożeństw jak 
w niedzielę. Msza św. o godz. 10:00 
będzie transmitowana przez Internet.

 W zakrystii jest do nabycia Gość Niedzielny.
 Dziękujemy za sprzątanie kościoła.
 Módlmy się za naszych zmarłych bliskich 

„Wieczny odpoczynek...”

 Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 76 Tydzień 
Miłosierdzia. Dzisiaj jak zwykle o Msza św. 
godz. 10.00 będzie transmitowana przez 
Internet, zamiast Nieszporów  o godz. 14.30 
będzie dzisiaj Nabożeństwo do Miłosierdzia 
Bożego które również będzie transmitowane.

 W czwartek 23 kwietnia uroczystość 
św. Wojciecha patrona Polski, 
w sobotę święto św. Marka

 Dziękujemy za sprzątanie kościoła.
 Módlmy się za naszych zmarłych bliskich 

„Wieczny odpoczynek...”

NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA

PAŃSKIEGO - 12.04.2020

II NIEDZIELA WIELKANOCY 
- 19.04.2020


