
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

 
• Dzisiaj przeżywamy VI NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ – o godz. 1500 nabożeństwo 

majowe. Od poniedziałku do środy w tzw. dni krzyżowe, nabożeństwo majowe 

połączone będzie z procesją błagalną o urodzaje i o błogosławieństwo w pracy na roli. 

Za tydzień o godz. 2000 pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie. 

Do przyozdobienia i niesienia figury Matki Bożej oraz prowadzenia modlitwy proszę 

Różę Różańcową św. Anny. 

 

• Okazja do sakramentu pokuty przed każdą Mszą św.; w Rynarcicach w tygodniu.  

 

• W piątek Msza św. szkolna dla dzieci szkoły podstawowej poprzedzona 

nabożeństwem majowym. Po Mszy św. spotkanie dla ministrantów i kandydatów. 

 

• W sprzedaży dostępny jest nowy numer Gościa Niedzielnego. Zachęcam do lektury! 

 

• „Bóg zapłać!” za ofiary złożone dzisiaj i w minionym tygodniu. W sobotę zbiórka 

pieniędzy na remont kościoła (w Rynarcicach na chodnik dookoła kościoła); 

w przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby parafii. 

 

• Serdecznie dziękuję za sprzątanie kościoła, koszenie trawy wokół oraz dary złożone 

na stół plebanijny. Do sprzątania kościoła proszę rodzinę Juzwa, Łankowskich 

i Szczotka; w Rynarcicach rodzinę Charłamów. Do przekazania datków na cele 

kościelne proszę Franciszkę i Artura Trzęsimiech, Zofię Łankowską. 

 

• Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który realizowany jest co 10 

lat, trwa od 1 kwietnia br. Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby zamieszkałe 

w kraju są zobowiązane do samodzielnego spisania się poprzez aplikację na stronie 

spis.gov.pl. W przypadku trudności można spisać się przez telefon dzwoniąc 

pod numer 22 279 99 99 lub w urzędzie miasta/gminy przy wsparciu pracownika 

merytorycznego. W oparciu o wyniki spisu opracowuje się plany rozwojowe i określa 

potrzeby zdrowotne, edukacyjne, mieszkaniowe oraz dotyczące zabezpieczenia 

społecznego. Są one także podstawą do określenia dotacji i subwencji oraz podziału 

środków unijnych. Poprzez udział w spisie mieszkańcy uzyskują realny wpływ 

na zmiany zachodzące w ich otoczeniu. 

 

 

 

********************************* 

 

„Miłujmy się wzajemnie”! Takie jest pragnienie i przykazanie samego Chrystusa, abyśmy 

wzajemnie się miłowali. 

- z kapłańskim błogosławieństwem: ks. Proboszcz. 
 


