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1. We wtorek rozpoczynają się nabożeństwa majowe, które w dni powszednie w kościele będą 

się odbywać o godz. 1800, a po nim msza św., natomiast w niedzielę po mszy św. o godz. 

1600. W kaplicy szpitalnej nabożeństwa majowe będą odprawiane w środy i piątki o godz. 

1830. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach przy kapliczkach i krzyżach. W tym tygodniu 

we wtorek tj. 01.05 nabożeństwo majowe z udziałem kapłana będzie miało miejsce przy 

figurze Matki Bożej w Opatowicach, w środę 02.05 w Biskupicach, 04.05 w Skibinie,  05.05 

w Zagorzycach i Czołowie przy domu państwa Binieckich. Nabożeństwa te będą się 

rozpoczynać o godz. 1900. Cały harmonogram nabożeństw majowych przy krzyżach  

i kapliczkach wywieszony jest w gablocie przed kościołem. Jeżeli byłoby życzenie spotkania 

przy innych krzyżach lub kapliczkach można głosić w zakrystii lub w kancelarii.  

2. W czwartek przypada rocznica ustanowienia Konstytucji 3 Maja. Tego dnia msze św. będą 

odprawione o godz. 730, 900 1100 i o godz. 1600.  Na mszy św. o godz. 1100 z udziałem Władz 

Samorządowych, delegacji organizacji społecznych, szkół wraz z pocztami sztandarowymi, 

będziemy dziękować Panu Bogu za wolną Ojczyznę, prosząc o Boże błog. dla wszystkich, 

którzy ją stanowią. W tym dniu w kaplicy szpitalnej po mszy św. o godz. 730 będzie miała 

miejsce całodobowa adoracja w ramach modlitwy Jerycha, a jej główną intencją będzie 

modlitwa za Ojczyznę i pokój w świecie. 

3. W piątek obchodzimy wspomnienie św. Floriana, patrona strażaków, którym dziękujemy za 

służbę społeczeństwu, za udział w nabożeństwach kościelnych. W ich intencji będzie 

sprawowana msza św. w przyszłą niedzielę na sumie.  

4. 02 maja przypada święto flagi. Pamiętajmy o wywieszeniu flagi przed posesjami naszych 

domów. 

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, dzień modlitwy o powołania. 

Spowiedź w pierwszy piątek od godz. 1800. W sobotę o godz. 900 msza św. ku czci 

Niepokalanego Serca Maryi.  

6. Młodzież, która chciałaby wziąć udział w „Spotkaniu Młodych na Polach Lednickich”, 

proszona jest o zgłaszanie się do ks. Marcina. 

7. Z prasy katolickiej jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy. 

8. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy dobrze przeżytej niedzieli, a dobry Bóg niech 

otacza opieką i błogosławi w rozpoczynającym się tygodniu. 

 


