
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

16.05. 2021 – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 
 

 

 
1. Trwa nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 

 

2. Dzisiaj zapraszamy do przyjęcia komunii św. Parafian uczestniczących  

              w Mszy św. w mediach  od 12.30 do 12.45. 

 

3.  Dziś zapraszamy na nabożeństwo majowe o godz. 15.30. 

 

4. W środę o godz. 7.30 zostanie odprawiona Msza św. przez wstawiennictwo św. Józefa 

w intencji naszych rodzin. 

 

5. W środę  rocznicę urodzin obchodzi  ks. Abp Wiktor Skworc, pamiętajmy  

               o Nim  w modlitwie. 

 

6. W środę po Mszy św. o godz. 7.30. zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. Intencje modlitewne można składać do środy w zakrystii. 

 

7. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz.  10.00 i 11.30  grupy dzieci klas III 

przystąpią do I Komunii św.. Prosimy o nie zajmowanie miejsc. Komunia św. musi 

się odbyć w rygorze sanitarnym, będą obecne dzieci i ich rodzice. 

 

8. Informujemy, że tegoroczna procesja Bożego Ciała przejdzie ul. ks. Niedzieli, 

Powstańców I i II ołtarz, Kokota III ołtarz, IV ołtarz na cmentarzu. Obowiązuje  

wymóg zachowania dystansu społecznego (1 os./4m
2
). Uczestnicy procesji  powinni 

obowiązkowo zasłaniać usta i nos maseczką ze względu na praktyczny brak 

możliwości zachowania bezpiecznego dystansu. 

 

9. Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców będzie miała miejsce 30 maja na piekarskim 

wzgórzu z uwzględnieniem limitu wiernych. Dlatego są konieczne zapisy udziału  

               w pielgrzymce w dniach 16–23 maja br.   

 

„Bóg zapłać” wszystkim za wpłaty na potrzeby naszego kościoła i parafii na konto 

parafialne: 13 1020 2401 0000 0602 0155 3585 oraz ofiary składane  

w kościele. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie potrzeby archidiecezji. 

 

W „GOŚCIU NIEDZIELNYM” dzisiaj m.in.: 15 maja w Rzymie beatyfikowany 

zostanie Franciszek Maria od Krzyża Jordan – założyciel salwatorianów. Dlaczego ten 

żyjący ponad 150 lat temu kapłan jest dobrym patronem na dzisiejsze czasy? W 

numerze także rozmowa z rodzicami Livii Marii, uzdrowionej w łonie matki za jego 

wstawiennictwem. 

 



W minionym tygodniu zmarli: 

Sp. Ernestyna Szewczyk zam. Wirek  

Śp. Rozalia KOWOL, l. 92, zam. ul. Kossaka 5 

Śp. Zbigniew STRZYSZ, l. 51,zam. Glasgow 

Śp. Henryk TOMASZOWSKI, l. 78, zam. ul. ks. Niedzieli 45/2 

Śp. Ryszard WOŹNIAK, l. 58, zam. ul. Ustronna 12 

Śp. Michał DULKIEWICZ, l. 36,zam. ks. Niedzieli 59a/13  

Śp. Eugeniusz BĄK, l. 90, zam. ul. Kingi 4 

 

 


