
OGŁOSZENIA VII NIEDZIELA WIELKANOCNA 
W liturgii Kościoła:   

-poniedziałek-św Urszuli Ledóchowskiej dziewicy 

-środa- Nawiedzenia NMP 

-za tydzień Niedziela -Uroczystość Zesłania Ducha Św. 

  29 maja (poniedziałek)-Odpust Parafialny o godz. 18.00 Msza Święta, której  

następnie Litania do św. Urszuli. Zapraszamy wszystkich parafian do licznego udziału w dniu 

imienin naszej wspólnoty. Prosimy o przygotowanie sztandarów i asystę liturgiczną. Wyjątkowo 

w tym dniu Nabożeństwo Majowe o 17.30.  Różaniec o 17.00. 

 31 maja w naszej parafii w święto Nawiedzenia NMP o godz. 18.00 zapraszamy na 

Uroczystą Instalację Obrazu MB Nieustającej Pomocy. W programie Msza Św, Majowe i 

Nowenna do MBNP wyjątkowo po Mszy. Od następnej środy Nabożeństwo będzie o 17.45 -

przed Mszą Wieczorną. Po uroczystościach zapraszamy wszystkich na poczęstunek do sali JPII. 

Prosimy LSO o asystę liturgiczną, sztandary. Zapraszamy wszystkich ofiarodawców i sponsorów 

dzięki którym namalowaliśmy ikonę MB i oprawiliśmy. Niech będzie to święto całej parafii. 

Prosimy panie ze wspólnot i z parafii o upieczenie ciast i przygotowanie sali w środę po Mszy o 

7.30. Bliższe info u ks. Janusza. 

 Kończy się  miesiąc maj poświęconym NMP. Nabożeństwo Majowe do środy godz. 

18.30. W czwartek 1 czerwca rozpoczynamy Nabożeństwo Czerwcowe. Zapraszamy 

codziennie po Mszy Św o godz. 18.30. 

  W tym tygodniu dni eucharystyczne: 

-I czwartek miesiąca-Msza o 18.00 w intencji kapłanów, kleryków, sióstr i o powołania. 

Zapraszamy Margaretki i tych, którzy adoptowali duchowo kapłanów. Niech trwa modlitwa do 

Pana Żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje. 

-I piątek miesiąca- Msza Św o godz. 18.00 i Nabożeństwo Czerwcowe. 

Spowiedź od godz. 17.00 I sobota miesiąca-Msza Św o godz. 7.00 o Niepokalanym Sercu Maryi 

i Różaniec Wynagradzający.  W tym wyjątkowym roku 100. rocznicy objawień w Fatmie 

zachęcamy do aktywnego włączenia się w przeżywanie I sobót miesiąca. Matka Boża prosiła, 

żeby dla wynagrodzenia za grzechy świata przez 5 pierwszych sobót miesiąca: być w stanie łaski 

uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą w intencji wynagradzającej, odmówić jedną cześć różańca 

oraz odbyć 15-minutowe rozważanie. Przy tej okazji przypominamy, że warunkiem uczestnictwa 

nie jest wcale spowiedź w I sobotę miesiąca, ale bycie w stanie łaski uświęcającej. Ze względów 

praktycznych prosimy nie odkładać tej spowiedzi na sobotni poranek. W sobotę kapłani przed 

wakacjami odwiedzą chorych z sakramentami od 9.00 W czasie wakacji jeśli zajdzie taka 

potrzeba prosimy wzywać kapłana po rannej lub wieczornej Mszy Św. 

I niedziela miesiąca- Msza o 18.00 w intencji wspólnoty Żywego i Nieustającego Różańca i 

krótkie spotkanie w Kaplicy Św. Urszuli. 

 Spotkania Wspólnot parafialnych: 

  Wtorek- spotkanie wspólnoty Odnowy w Duchu. 

            Czwartek-spotkanie bractwa św. Pawła o 19.00. 

 Czwartek- Zapraszamy na spotkanie wspólnoty młodzieżowej godz. 19:00, dolny kościół, 

salka przy zakrystii. 

 Piątek- Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 Serdecznie zapraszamy!!! 

 Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: szczególnie Gość Niedzielny 

 Zapraszamy na Pielgrzymkę 16 czerwca (piątek)-po Bożym Ciele do Sianowa, 

Swarzewa, Wejherowa, Piaśnicy, oraz Chłapowa. Wyjazd o godz. 8.00 . Koszt 60 zł. Zabieramy 

suchy prowiant na drogę. Powrót ok. 18.00. Zapisy u ks. Janusza. 

 Zapraszamy dzieci na atrakcyjny wyjazd wakacyjny do Lipnicy Murowanej w dniach 

od 24 lipca do 2 sierpnia. Są 2 wolne miejsca. 

               Zapraszamy na Pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dnaich 8-15 listopada 2017 
Program w zakrystii. Koszt 3800 zł +160$ . Pierwsza wpłata 400 zł na bilet lotniczy. Zachęcamy 

do wspólnego pielgrzymowania.    

 Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi !!! 
  


