
Ogłoszenia duszpasterskie 
                                    5 niedziela Wielkanocna – 3 maja 2015 r. 
 

1. Msze św. w tym tygodniu:  

    a/ w dni powszednie według ustalonego planu: 

    b/ w przyszłą niedzielę o g. 7,00, 8,00, 9,30, 11,30,  15,30 i 19,00 

 

2. Biuro parafialne czynne będzie według planu, oprócz soboty. 

 

3. Nabożeństwa majowe w tym tygodniu codziennie oprócz środy i piątku o g. 18,30. 

 

4. Dzisiaj przed kościołem członkowie parafialnego zespołu charytatywnego zbierają  

do puszek  ofiary na dar serca dla ubogich naszych Parafian. 

 

5. W poniedziałek o g. 19,00 Msza św. w int. Żywego Różańca.  

 

6. We wtorek w Mszy św. wieczornej uczestniczy Akcja Katolicka. Po Mszy św. zebranie 

dla jej członków.   
 

7. W środę o g. 18.00 nabożeństwo majowe, o 18,30 Nowenna a o 19,00 Msza św.  

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w int. próśb i podziękowań.     
 

8. W czwartek od g. 18,00 adoracja Najświętszego Sakramentu. 

 

9. W piątek uroczystość św. Stanisława Bpa i M, Głównego Patrona Polski. Z tego 

powodu nie ma wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. 

 

10. W piątek o g. 18,00 różaniec za zmarłych z rocznych wymienianek, o g. 19,00 Msza 

św. w ich intencji a po niej nabożeństwo majowe.  

 

11. W przyszłą niedzielę dzieci klas III przystąpią do I Komunii św. na Mszy św. o 

godzinie 11,30. Dlatego na tej Mszy św. prosimy pozostawić kościół wyłącznie dla 

dzieci i ich rodziców i zaproszonych przez nich gości. W związku z tym: 

   a/ Spowiedź św. dla tych dzieci będzie w sobotę od g. 10 a dla ich rodziców od g. 16.  

   b/ w przyszłą niedzielę nie będzie Mszy św. o g. 12,30.    
 

12.  Także w przyszłą niedzielę 10 maja na mszy św. o g. 10,00 ks. Abp wygłosi homilię na 

temat 2 Przykazania w ramach cyklu Dekalog. Po południu o g. 17,00 odbędzie się  

w Katedrze prezentacja VERBA SACRA, poświęcona Księdze Ezdrasza i Nehemiasza. 

Czyta aktorka Teatru Narodowego Danuta Stenka. Komentarz – ks. prof. dr hab. Janusz 

Nawrot.        

 

13. Zachęcamy do nabywania kolejnego numeru „Przewodnika Katolickiego”  a w nim  

– młodzi patrioci – czy polska młodzież jest przywiązana do ojczyzny?, wiara za drutami 

– o życiu księży w obozie koncentracyjnym w Dachau i co tak naprawdę może prezydent 

– o urzędzie i kompetencjach głowy państwa. 

 

14.  W odpowiedzi na prośbę Ojca Świętego Franciszka, apelujemy o podjęcie modlitwy za 

ofiary kataklizmu trzęsienia ziemi w Nepalu i prosimy, aby w niedzielę 10 maja  

we wszystkich kościołach i kaplicach przeprowadzić zbiórkę ofiar do puszek na rzecz 

poszkodowanych. Pozyskane środki pomogą nie tylko w zaspokojeniu najpilniejszych 

potrzeb życiowych, ale także ułatwią odbudowę domów, budynków gospodarczych  

i zakup narzędzi pracy oraz sprzętu domowego. Wszystkim, którzy włączą się w pomoc 

poszkodowanym w tym ogromnym kataklizmie wyrażamy serdeczne podziękowanie.  

 

15.  Dyrekcja Gimnazjum nr 56 przy ul. Promyk w dalszym ciągu uprzejmie informuje,  

że trwają zapisy uczniów klas VI szkoły podstawowej i zaprasza do skorzystania  

z ich oferty nauczania.  

 

16.  Trwa miesiąc maj, a wraz z nim nabożeństwa majowe mające być szczególnym 

uwielbieniem Maryi. W latach naszego dzieciństwa i młodości dostarczały nam tylu 

przeżyć i wzruszeń. Odnówmy je i zadbajmy o nasz udział w tych nabożeństwach,  

by w ten sposób mówić innym, szczególnie poszukującym, o naszym przywiązaniu  

do Matki i Królowej.  

 

   

 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu 

 

+ Janina Ciżewska – ul. Bukowska  l. 75 

+ Bogdan Rutkowski – ul. Świt  l.  77 
 


