
   
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO  

 
1. W dniu dzisiejszym zapraszamy o godzinę 16.30 na Nabożeństwo Majowe.  

   
2. W liturgii kościoła w tym tygodniu wspominamy:  

a) w środę – wspomnienie NMP Wspomożenia Wiernych;  
b) w piątek – wspomnienie Świętego Filipa Nereusza, prezbitera.  

 
3. W naszym kościele Nabożeństwa Majowe będą odprawiane w tygodniu po wieczor-

nych mszach świętych, oprócz czwartku i niedzieli, kiedy to będą miały miejsce 
przed mszą świętą wieczorną. W tym roku pragniemy prosić Boga o jak najszybsze 
zakończenie działań wojennych na Ukrainie.  
 

4. Zapraszamy na próby przed pierwszą komunią świętą:  
a) we wtorek po mszy świętej wieczornej dzieci z klasy III a SP 1; 
b) w środę po mszy świętej dzieci z klas: III b SP 1, III a SP 6 i SP 3. 

 

5. W środę po mszy świętej porannej Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej  
Pomocy.  
 

6. W czwartek od godziny 17.00 Godzina Święta z adoracją Najświętszego Sakra-
mentu, którą zakończymy  Nabożeństwem Majowym.  

 

7. W piątek w sposób szczególny modlimy się za nasze Mamy z okazji ich święta pro-
sząc o zdrowie i błogosławieństwo Boże, a dla zmarłych o dar życia wiecznego. Od 
godzinie 18.00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w salkach katechetycz-
nych. Obecność obowiązkowa. 



 

8. W sobotę od godziny 9.00 do 10.00 spowiedź dla dzieci komunijnych wraz z ich  
rodzicami.  
 

9. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.  
W tym dniu z racji na I komunię świętą, która odbywać się będzie na mszach świę-
tych w godzinach 11.00 i 12.30, bardzo prosimy, aby w miarę możliwości uczestni-
czyć w innych mszach świętych. Kolekta zostanie przeznaczona na potrzeby naszej  
parafii.  

 
10.  Bóg zapłać za sprzątanie kościoła parafianom z ulic: Cichy Kącik, Kotulińskiego, Par-

tyzantów, Zamkowa, Sowia. W tym tygodniu do sprzątania zapraszamy parafian  
z ulic: Kopernika od DK 1 do Górne Lasu, Pokrewna i Przełęczna.  


