
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - 20 maja 2018 r. 
 

Dzisiaj w naszej parafii o godz. 10.30 uroczystość I Komunii Świętej. Przez cały tydzień 

dzieci I-Komunijne zajmują swoje miejsca w ławkach podczas nabożeństwa i Mszy św. o 

godz. 18.00 (tzw. biały tydzień). 
 

Nieszpory o godz. 16.00. 
 

Jutro, w poniedziałek 21 maja, święto NMP Matki Kościoła. Msze św. będą odprawiane  

o godz. 7.00, 8.00, 10.30 i 18.00.  
 

Chłopców klas VII zapraszamy na spotkanie w ramach przygotowania do sakramentu 

bierzmowania do salek katechetycznych we wtorek na godz. 16.30. 
 

We wtorek o godz. 19.00 katecheza uzupełniająca dla dorosłych.  
 

W czwartek (24 maja) święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.  
 

Msza św. szkolna w czwartek o godz. 16.30.  
 

W czwartek (25 maja) po wieczornej Mszy św., w salce katechetycznej kolejna katecheza 

pogłębiająca wiarę dla dorosłych. Serdecznie zapraszamy. 
 

W sobotę (26 maja) Dzień Matki. Zapraszamy na nabożeństwo majowe wszystkie mamy. 
 

Na Nabożeństwa Majowe zapraszamy w tygodniu o godz. 17.30, w sobotę o 7.30, zaś w 

niedzielę o 16.00. 
 

W środę o godz. 17.20 w kościele modlitwa w intencji maturzystów. Serdecznie zapraszamy. 
 

W czwartek (24 maja) o godz. 18.30 (bezpośrednio po Mszy św.) serdecznie zapraszamy do salek 

parafialnych na kolejną katechezę pogłębiającą dla dorosłych.  
 

Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św. oraz w sobotę od godziny 16.00. 
 

Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego. 
 

Pielgrzymów udający się z pielgrzymką „Perły Północy” prosimy o wpłacenie ostatniej części 

należnej kwoty (do końca maja). 
 

Parafia organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Termin: 16.02 - 23.02.2019 r. (Ferie 

zimowe). Koszt: 1700 zł i 600 USD. Zapisy prowadzone są do końca sierpnia 2018 roku w 

kancelarii parafialnej (przy zapisie wpłacamy zaliczkę 1000 zł.). Szczegółowy program 

pielgrzymki dostępny jest w gablotce i na stronie internetowej. 
 

Serdecznie dziękujemy Dzieciom I Komunijnym i ich Rodzicom za dar dla parafii  

(3 cyboria czyli puszki do komunikowania). 
 

W czwartek (31 maja) przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.  

Po Mszy św. o godz. 7.30 wyruszymy z tradycyjną procesją Bożego Ciała ulicami:  

Ks. Damrota, Chłopska, Żeromskiego, Różańskiego, Łokietka, Roosevelta i do kościoła. 

Parafian prosimy o pomoc przy budowaniu ołtarzy oraz o przyozdobienie okien na trasie 

przejścia procesji. W tym dniu wypada Msza św. o godz. 9.15. 
 


