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1. Kazania o adoracji Najświętszego Sakramentu głosi dziś podczas Mszy św. Ojciec 

Zbigniew Ptak z klasztoru Ojców Paulinów na Skałce w Krakowie. Poprowadzi takz e 

Naboz eń stwo Adoracyjńe z ńauką dla Adorujących i pragńących pogłębic  swoją 

poboz ńos c  eucharystyczńą w go rńym kos ciele o godzińie 1500. Po Mszach S w. przy 

wyjs ciu z kos cioła moz ńa wesprzec  materialńie działalńos c  ewańgelizacyjńą Ojco w 

Paulińo w oraz ńabyc  ksiąz ki o Eucharystii i leczńicze balsamy. 

2. Nabożeństwo majowe dzis  o godz. 1815. 

3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodńiu: 

• Bracia z „ Totus Tuus” dzis  o godz. 1700. 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w pońiedziałek po Mszy s w. o godz. 1800. 

• Uczestnicy warsztatów „Komunikacja wiary” w pońiedziałek po Mszy s w. o 

godz. 1900 w sali s w. Jo zefa. 

4. Nabożeństwa majowe w dńi powszedńie bezpos redńio po Mszy s w. o godz. 1800, w 

ńiedzielę i s więta o godz. 1815. 

5.  „30 minut dla Jezusa” to ińicjatywa duszpasterska, kto rą moz ńa podjąc  podpisując 

deklarację wyłoz ońą przy wyjs ciu  z kos cioła. Polega ońa ńa trzydziestu mińutach 

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

wdzięczńos ci i dziękczyńieńia za Jubileusz 30-lecia wieczystej, całodobowej adoracji 

Najs więtszego Sakrameńtu w ńaszej s wiątyńi. Podpisańe deklaracje moz ńa przyńosic  do 

zakrystii, bądz  pozostawic  ńa kto ryms  z boczńych ołtarzy w kos ciele. 

6. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kańcelarii parafialńej. 

7. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Osoby zaińteresowańe zapraszamy 

do zakrystii. 



8. Dziękujemy wszystkim, którzy dokonali indywidualnych wpłat na nowe schody do 

kościoła i podjazd dla osób niepełnosprawnych i tym, którzy poczuwają się do 

comiesięcznych ofiar na ten cel. 

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

rozprowadzają dzis  mińistrańci po Mszach s w. Ceńa tygodńika to 5 zł. plus dobrowolńa 

ofiara ńa druk kolorowej wkładki i fuńdusz mińistrańcki. 

10. W mińiońym tygodńiu poz egńalis my w ńaszym kos ciele śp. Krystynę Górską-Rogalską 

i Zofię Bilską. Pamiętajmy o ńich w ńaszych modlitwach. Wieczńy odpoczyńek ..... 


