
 Ogłoszenia duszpasterskie 

 Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 24 maja 2015 roku. 
 

1. Msze św. w tym tygodniu: 

a) w poniedziałek – święto NMP Matki Kościoła        

      – o godz. 7,00; 8,00; 9,30; 11,00; 17,00; 19,00.  

b) w pozostałe dni i w przyszłą niedzielę według ustalonego planu 

c) a biuro parafialne czynne będzie także według planu oprócz środy. 
 

2. Nabożeństwa majowe codziennie oprócz środy o g. 18,30. 
 

3. Jutro drugi dzień świąteczny i jednocześnie święto NMP – Matki Kościoła. 
Uszanujmy świąteczny charakter tego dnia, chociaż dla wielu z nas będzie to normalny 

dzień pracy. Dziękując Matce Najświętszej za Jej obecność wraz z uczniami  

w Wieczerniku, chcemy również dziękować za Jej obecność w życiu Kościoła i naszego 

narodu poprzez stulecia. Wyrazem tego niech będzie w dniu jutrzejszym nasze 

uczestniczenie we Mszy św. 

 

4. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej krąg biblijny dla dorosłych. 

 

5. Spotkania dla młodzieży klas I gimnazjalnych w poniedziałek i wtorek o g. 18,00  

w wyznaczonych grupach w salce nr 1.  
 

6. W środę o g. 18,00 naboż. majowe, o 18,30 Nowenna a o g. 19,00 Msza św. do Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy  w int. próśb i podziękowań. 

 

7. W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 

 

8. W czwartek o g. 8,00 Msza św. w int. Czcicieli Miłosierdzia Bożego. 

 

9. W czwartek od g. 18,00 adoracja najświętszego Sakramentu.  

 

10. W piątek wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dz. Patronki naszej Archidiecezji. 

 

11. W przyszłą niedzielę po Mszy św. wieczornej adoracja dla młodzieży prowadzona  

przez młodzież. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.   

 

12. Caritas naszej Archidiecezji przy współpracy z Urzędem Miasta zapraszają do udziału 

w VIII Ogólnopolskim Festynie Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka. Festyn odbędzie się  

w niedzielę 31 maja na Ostrowie Tumskim. Rodzinne świętowanie rozpocznie się Mszą 

św. o g. 12,15 w Katedrze. W programie przewidziano liczne koncerty, oraz wiele 

atrakcji skierowanych zwłaszcza dla dzieci. Dzięki zaangażowaniu Urzędu Miasta  

w czasie trwania festynu będzie można skorzystać z darmowych badań profilaktycznych 

w zakresie przygotowanego miasteczka prozdrowotnego. Dla dzieci zostały 

przygotowane upominki. Zakończenie festyny przewiduje się około g. 19,00. Caritas 

zaprasza do wzięcia udziału w I Marszu Nornic Walking aukcjecaritas.pl 

organizowanego podczas Festynu z okazji Dnia Dziecka. Należy wziąć kijki i wcześniej 

zrejestrować się na stronie marszu. W bardzo symbolicznej kwocie 5 zł uczestnik 

otrzyma koszulkę, nr startowy oraz pamiątkowy medal. Marsz będzie na trasie 2,5 km, 

aby pomóc wyremontować Dom Dziecka w Lesznie.  

   

13. Także już dzisiaj informujemy, że w naszej parafii procesja eucharystyczna będzie 

miała miejsce w Uroczystość Bożego Ciała 4 czerwca br. o g. 17,00 i będzie przebiegać  

tradycyjnie ulicami Swoboda, Świt, Grochowska, Marcelińska i Swoboda. Już dzisiaj 

prosimy, aby jak najwięcej dziewczynek sypało kwiatki i o ich dostarczenie przez tych, 

którzy mają takie możliwości. Próby sypania kwiatków będą w przyszłym tygodniu.  

 

14. W „Przewodniku Katolickim” m. in.  Dlaczego młodych Europejczyków fascynuje 

islam?, poszukiwanie dialogu – o działaniu Ducha Świętego w Kościele oraz o tym,  

że warto żyć, a świat jest kolorowy, mówią mamy tworzące rodziny zastępcze. 

 

15. Dzieci z klas III jadą na pielgrzymkę do Lichenia 3 czerwca. Są jeszcze wolne miejsca. 

Wyjazd o g. 7,30 a powrót ok. 17,30. koszt 35 zł. Zapisy chętnych do środy włącznie  

po Mszy św. w zakrystii.      

 

16. W liturgii Kościoła kończy się okres wielkanocny. Zapewne są wśród nas i tacy, którzy 

w tym świętym czasie nie pojednali się  jeszcze z Bogiem przez wielkanocną spowiedź  

i Komunię św. Jest jeszcze szansa, aby to zaniedbanie naprawić. Bóg na ciebie cierpliwie 

czeka. Możemy ten obowiązek spełnić jeszcze w tym tygodniu, to jest do Uroczystości 

Trójcy Przenajświętszej.  
 

17. Wydarzenie Zesłania Ducha Św. na Apostołów trwa w Kościele po dziś dzień. Wołajmy  

z mocą, by przyszedł i odnowił oblicze ziemi w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa,  

by napełnił i nasze serca i rozpalił w nich ogień miłości do Boga i do człowieka. 

 

 

Zmarli nasi parafianie w tym tygodniu: 

 

+ Łucja Skarbiecka – ul. Grochowska  l. 89 

+ Helena Wietrzyska  -  ul.  Jesienna  l. 69 

+ Henryk Brzózy  -  ul. Modra  l. 78 

+ Danuta Winiarska  -  ul. Bukowska  l. 79 

+ Apolonia Hildebrandt  -  ul. Świt  l. 87 

+ Marianna  Kaszkowiak  -  ul. Płomienna  l.  79  

+ Urszula Tomaszewska  - ul. Promyk  l. 79     
 


