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1. Nabożeństwo majowe i procesja eucharystyczna dziś o godz. 1815. 

2. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu: 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800. 

• Duszpasterstwo Akademickie we wtorek po Mszy św. o godz. 1900. 

• Stowarzyszenie św. Faustyny w sobotę po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia. 

3. Nabożeństwa majowe w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. o godz. 1800, w 

niedzielę i święta o godz. 1815. 

4. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzić będziemy w przyszłą niedzielę, 

a od piątku rozpoczynamy Nowennę do Ducha Świętego. 

5.  „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując 

deklarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach 

modlitwy adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będącej wyrazem 

wdzięczności i dziękczynienia za Jubileusz 30-lecia wieczystej, całodobowej adoracji 

Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane deklaracje można przynosić do 

zakrystii, bądź pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele. 

6. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

7. Prace budowlane związane z wymianą frontowych schodów wejściowych do 

kościoła i schodów bocznych, a także inne prace remontowe na zewnątrz kościoła 

rozpoczniemy w tym tygodniu, stąd prośba o usunięcie samochodów z chodnika przed 

kościołem. Schody zostaną wykonane z płomieniowanego granitu strzegomskiego i 

zaopatrzone w poręcze. Granitem zostanie także wyłożony i obłożony podjazd dla osób 

niepełnosprawnych. Koszty przedsięwzięcia zostały rozłożone na 12 miesięcznych rat. 

Indywidualne ofiary na ten cel przyjmujemy w zakrystii kościoła lub kancelarii. 

Przeznaczymy nań także tace z każdej pierwszej niedzieli miesiąca. Ofiary zbierane dziś 

na tacę przeznaczone są na ten właśnie cel. Przepraszamy za możliwe niedogodności i z 

góry dziękujemy za ofiarność. 

8. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” rozprowadzają 

dziś ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki i fundusz ministrancki. 
9. Nowy numer „Koła św. Józefa” można dziś nabyć przed kościołem. 

10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp. Konrada Konarskiego. 

Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach. Wieczny odpoczynek ..... 


