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1. Przedstawicieli Wolontariatu Misyjnego SALWATOR goś cimy dziś  w naśzej 

parafii na Mśzach ś w. Uśłyśzymy ś wiadectwo ś wieckich zaangaz owanych w dzieło 

miśyjne. Iśtnieje moz liwoś c  śkorzyśtania z oferty kiermaśzu miśyjnego, z kto rego 

docho d zośtanie przeznaczony na katolickie projekty oś wiatowe w Zambii.  

2. Pierwsza Komunia Święta dzieci dziś  na Mśzach ś w. o godz. 900 i 1130. 

3. Nabożeństwo majowe dziś  o godz. 1815. 

4. Zespoły parafialne śpotykają śię w tym tygodniu: 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mśzy ś w. o godz. 

1800. 

• Duszpasterstwo Akademickie we wtorek po Mśzy ś w. o godz. 1900. 

• Bractwo Adoracyjne w piątek na Mśzy ś w. o godz. 1900. Po Mśzy ś w.   

  śpotkanie koordynatoro w. 

• Adorujący Najświętszy Sakrament w przyśzłą niedzielę  na Mśzy ś w. o 

godz.  

  1300. Po Mśzy ś w. uroczyśtoś c  wręczenia dyplomo w ośobom ś więtującym  

  okrągłe jubileuśze wieczyśtej adoracji Najś więtśzego Sakramentu 

  (30.25.20.15.10 i 5 lecie). 

5. Nabożeństwa majowe i czerwcowe w dni powśzednie bezpoś rednio po Mśzy ś w. 

o godz. 1800, w niedzielę i ś więta o godz. 1815. 

6. Uroczystość Bożego Ciała przypada w czwartek, 31 maja. Proceśja parafialna 

wyruśzy z koś cioła po Mśzy ś w. o godz. 1015, i tradycyjnie przejdzie ulicami : 

Deotymy, Broz ka, Ciołka, Obozową i Deotymy do koś cioła. Doło z my śtaran , aby 

udekorowac  naśze okna i balkony. W oktawie Boz ego Ciała uroczyśte Nieśzpory z 

proceśją po Mśzy ś w. o godz. 1800. 

7. Rocznica I Komunii Świętej w Uroczyśtoś c  Boz ego Ciała, w czwartek 31 maja, na 

Mśzy ś w. o godz. 1015. 



8. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczaś 

wśzyśtkich Mśzy ś w. i po południu od godz. 1700. 

9. Z racji pierwszej soboty miesiąca naboz en śtwo czuwania z Maryją po Mśzy ś w. 

o godz. 1900 do Apelu Jaśnogo rśkiego o godz. 2100. 

 

10. XI Święto Dziękczynienia będziemy obchodzic  w przyśzłą niedzielę, 3 czerwca w 

pod haśłem: „Dziękujemy za niepodległoś c ”. Tradycyjnie będziemy zbierac  przed 

koś ciołem ofiary do puśzek z przeznaczeniem na budowę S wiątyni Opatrznoś ci 

Boz ej – Wotum Wdzięcznoś ci Narodu Polśkiego. 

11.  „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duśzpaśterśka, kto rą moz na podjąc  

podpiśując deklarację wyłoz oną przy wyjś ciu  z koś cioła. Polega ona na trzydzieśtu 

minutach modlitwy adoracyjnej raz w mieśiącu w kaplicy M.B. Częśtochowśkiej, 

będącej wyrazem wdzięcznoś ci i dziękczynienia za Jubileuśz 30-lecia wieczyśtej, 

całodobowej adoracji Najś więtśzego Sakramentu w naśzej ś wiątyni. Podpiśane 

deklaracje moz na przynośic  do zakryśtii, bądz  pozośtawic  na kto rymś  z bocznych 

ołtarzy w koś ciele. 

12. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 

13. Prace budowlane związane z wymianą frontowych schodów wejściowych do 

kościoła i śchodo w bocznych trwają. Schody zośtaną wykonane z 

płomieniowanego granitu śtrzegomśkiego i zaopatrzone w poręcze. Granitem 

zośtanie takz e wyłoz ony i obłoz ony podjazd dla ośo b niepełnośprawnych. Kośzty 

przedśięwzięcia zośtały rozłoz one na 12 mieśięcznych rat. Indywidualne ofiary na 

ten cel przyjmujemy w zakryśtii koś cioła lub kancelarii. Przeznaczymy nan  takz e 

tace z kaz dej pierwśzej niedzieli mieśiąca. Przepraśzamy za moz liwe 

niedogodnoś ci i z go ry dziękujemy za ofiarnoś c . 

14. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” 

rozprowadzają dziś  miniśtranci po Mśzach ś w. Cena tygodnika to 5 zł. pluś 

dobrowolna ofiara na druk kolorowej wkładki i funduśz miniśtrancki. 
15. Nowy numer „Koła św. Józefa” można dziś nabyć przed kościołem. 

16. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym koś ciele śp. Stanisława 

Derlackiego. Pamiętajmy o nim w naśzych modlitwach. Wieczny odpoczynek ..... 
 

 


