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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
II NIEDZIELA WIELKANOCNA 

18.04.2021 
 

1. Dzisiaj II Niedziela po Wielkanocy, zwana Niedzielą Dobrego Pasterza. Po Mszy Świętej 
odśpiewamy maryjną antyfonę wielkanocną Regína cǽli i kapłan powie słówko salezjańskie. 
Mężczyzn proszę o wpisanie się w kruchcie na listę dyżurów różańcowych na najbliższy 
tydzień. 

2. Kalendarium liturgiczne na najbliższe dni: w środę święto Opieki Św. Józefa oraz wspomnienie 
św. Anzelma, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, w czwartek Św. Św. Sotera i Kajusa, 
Papieży i Męczenników, w piątek Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika oraz wspomnienie Św. 
Jerzego, Męczennika, w sobotę, Św. Fidelisa z Sigmaringen, Męczennika, w niedzielę święto Św. 
Marka Ewangelisty oraz wspomnienie III Niedzieli po Wielkanocy. 

3. W środę Msza Święta wyjątkowo będzie odprawiona rano o godz. 8.30. 
4. Dzielimy się radosną wiadomością: troje dzieci przygotowuje się do I Komunii Świętej, którą 

przyjmą – jeśli Pan Bóg pozwoli - w niedzielę 2 maja, na Mszy Świętej o godz. 13.00. Módlmy się 
w intencji tych dzieci, aby jak najlepiej przygotowały się na to doniosłe wydarzenie.  

5. Katecheza dla dzieci pierwszokomunijnych oraz próba ceremonii w kościele będą miały miejsce 
dzisiaj oraz w przyszłą niedzielę - 25 kwietnia – po Mszy Świętej. Z tej racji w te dwie niedziele 
nie będzie spowiedzi po Mszy Świętej. 

6. Okazja do spowiedzi jest codziennie po Mszy Świętej. W poniedziałki i soboty do godz. 21.30. 
7. Informujmy inne osoby o możliwości codziennego brania udziału we Mszy Świętej w rycie 

rzymskim oraz spowiedzi w tutejszym kościele. 
8. Bieżące informacje o naszym duszpasterstwie znajdziemy w internecie na blogu Actualia. 

Codziennie pilnie korzystajmy z publikowanych tam treści i – według roztropnego uznania – 
informujmy o tymże blogu także inne osoby. 

9. W przedsionku kościoła możemy za dowolną ofiarą zaopatrzyć się w materiały pomocne do 
poznawania wiary katolickiej – m.in. tradycyjne katechizmy i pouczenia o spowiedzi – oraz 
informator o naszym duszpasterstwie i łacińskie teksty Różańca. Korzystajmy z nich i 
udostępniajmy je innym. Są także dostępne poświęcone Różańce. 

10. Módlmy się nadal o ministrantów do codziennej służby do Mszy Świętej w rycie rzymskim. 
11. Dbajmy o to, aby w naszych domach była woda święcona. Przy drzwiach wejściowych miejmy 

kropielniczkę z wodą święconą, żegnajmy się pobożnie wychodząc i wracając do domu. O 
poświęcenie wody i soli oraz dewocjonaliów możemy prosić kapłana codziennie po słówku 
salezjańskim. 

12. Składam serdeczne podziękowanie wiernym, którzy wspierają kapłana oraz tutejsze 
duszpasterstwo związane z Mszą Świętą w rycie rzymskim. Bóg zapłać. 
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