
Ogłoszenia parafialne – Niedziela Zesłania Ducha Świętego 

1. Przeżywamy dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

2. W tym roku sakramentu bierzmowania naszej młodzieży udzieli Ks. Biskup Marek 

Solarczyk. Bierzmowanie odbędzie się w trzech grupach: 

 Dzisiaj o godz. 16.00 – Grupa 1 

 poniedziałek 1 czerwca o godz. 16.00 – Grupa 2 

 poniedziałek 1 czerwca o godz. 19.00 – Grupa 3 

 Do środka kaplicy podczas Bierzmowania wschodzi sama młodzież. 

 Prosimy o modlitwę za kandydatów do bierzmowania. 

3. Rodzicom kandydatów do bierzmowania dziękujemy za posprzątanie kaplicy oraz 

ofiarę na dekoracje kaplicy i budowę kościoła.  

4. Dzisiaj ostatnie Nabożeństwo majowe o godz. 17.30. 

5. W poniedziałek będziemy przeżywali uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki 

Kościoła, Patronki naszej Parafii. Msze święte o godz. 7.00 i 10.00. Suma odpustowa z 

udziałem Ks. Biskupa Marka Solarczyka o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy. 

6. Nabożeństwa czerwcowe. Jutro wyjątkowo o godz. 17.30. 

 W dni powszednie połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu o godz. 

17.15. 

 W niedzielę o godz. 17.30. 

7. W 1 Piątek miesiąca spowiedź od godz. 7.00 i 17.15. Prosimy pamiętać o możliwości i 

potrzebie udzielenia chorym i konającym sakramentu pokuty oraz namaszczenia 

chorych. 

8. W piątek na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy uczestników zakończonego 

rozważania Zegara 24 Godzin Męki Pańskiej. Po Mszy św. spotkanie podsumowujące.  

9. W 1 Sobotę miesiąca Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu 

Najświętszej Maryi Panny o godz. 17.00. 

10.  Za tydzień w uroczystość Najświętszej Trójcy kończy się okres przyjmowania komunii 

świętej wielkanocnej. Prosimy pamiętać o wypełnieniu obowiązku chrześcijańskiego. 

11.  Uroczystość Bożego Ciała przypada w tym roku 11 czerwca. Msze św. o godz. 7, 10 i 

18. Nie będzie procesji do 4 ołtarzy. Dziękujemy osobom, które wyraziły gotowość 

przygotowania ołtarzy. Zamierzamy nawiedzić wasze ulice w przyszłym roku. W tym 

roku planujemy procesję przy kaplicy po Mszy św. o godz. 10.00. 

12.  Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Dostępny jest tygodnik Idziemy 

oraz Gość niedzielny oraz inne pozycje. 

13.  Powstała aplikacja mobilna, która umożliwia zgłoszenie się do czytania podczas 

liturgii Mszy świętych sprawowanych w naszej kaplicy. Należy wejść na stronę  

markowy-lektor.pl zarejestrować się oraz wybrać odpowiednią datę i godzinę. Po 

wcześniejszym przygotowaniu się w domu, prosimy przyjść przed liturgią do zakrystii i 

potwierdzić swoją obecność. Prosimy pamiętać o godnym stroju podczas 

uczestniczenia w liturgii. 



14.  Informujemy, że pielgrzymka do Gietrzwałdu została odwołana.  

15.  W tym roku w wakacje nie organizujemy kolonii letnich dla dzieci i młodzieży. 

16.  Zachęcamy do włączenia się każdego dnia o godz. 20.30 do modlitwy różańcowej w 

intencji osób chorych, służby zdrowia oraz o pokój serca i łaskę nawrócenia dla 

wszystkich. 

17.  W tym tygodniu o posprzątanie kaplicy prosimy mieszkańców ul. Pałacowej, a w 

przyszłym ul. Jacka Soplicy. 

18.  Dziękujemy za ofiary na budowę kościoła. 

19.  Prowadzone są prace tynkarskie wewnątrz kościoła. 

20.  W miarę możliwości prosimy o wsparcie finansowe na utrzymanie kościoła: 

nr. konta bankowego : 56 8015 0004 0006 2040 2040 0001 


