
        

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

6. Niedziela Wielkanocna  

                                                                  14 maja 2023 r.  

1. Nabożeństwo majowe codziennie o godz. 17.30. 

2. Próby dzieci przed I Komunią św. o godz. 15.30: grupa II w poniedziałek; grupa I we wtorek. 

Obecność dzieci obowiązkowa! Dzieci przystępują do I Komunii św. w dwóch grupach w 

sobotę 20 maja i w niedzielę 21 maja o godz. 12.00.  

3. Spowiedź dla dzieci przed I Komunią w najbliższy piątek. Grupa I o godz. 15.30, a grupa II 

o godz. 16.30. Zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty przed tą wyjątkową 

uroczystością także rodziców i chrzestnych. Spowiadamy codziennie na pół godz. przed mszą św.  

4. Rocznica I Komunii św dla dzieci z klas IV w niedzielę 28 maja na mszy św. o godz. 12.00.  

5. Wspólnota Neokatechumenalna prowadzi ewangelizację w Parku 600-lecia w niedzielę o godz. 

16.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

6. We wtorek, 16 maja, przypada święto św. Andrzeja Boboli, patrona Polski. Był on jezuickim 

kapłanem, gorliwym głosicielem Ewangelii. Tego dnia swoje imieniny obchodzi ks. prał. Andrzej 

Rygielski. W intencji czcigodnego solenizanta modlić będziemy się na mszy św. o godz. 18.00.  

7. Młodzież ostatnich klas szkół podstawowych, licealistów i studentów zapraszamy do udziału 

w Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych na Polach Lednickich, które odbędzie się 3 czerwca 

pod hasłem: „Idź za Barankiem”. Zgłoszenia wyłącznie przez formularz elektroniczny, w 

którym można znaleźć wszystkie szczegóły wyjazdu! [link: https://tiny.pl/wzvvt ]. Ostateczny 

termin do 31 maja do północy lub do zamknięcia listy! Koszt: 55 zł (obejmuje to także wpisowe 

w wysokości 30 zł, które organizatorzy wpłacą na konto Lednicy). Dodatkowo trzeba pobrać 

zgodę na udział w wyjeździe osób niepełnoletnich (link w formularzu) i oddać jak najszybciej 

razem z wpisowym (55 zł) księdzu Marcinowi Przybylskiemu lub ks. Jakubowi Siutkowskiemu. 

8. Inaugurację Kaplicy Wieczystej Adoracji planujemy na dzień 24 maja. Dziękujemy 

wszystkim, którzy zobowiązali się do godzinnej adoracji, a zapisało się ok. 300 osób. W całym 

tygodniu zostały tylko 3 godz. wolne w bloku nocnym. Zapisy przez złożenie deklaracji w 

kruchcie kościoła lub przez stronę internetową. Grafik wywieszony jest w gablocie. 

9. Spotkanie generalne przed inauguracją Kaplicy Wieczystej Adoracji dla wszystkich osób 

zapisanych, odbędzie się w poniedziałek 22 maja mszą św. o godz. 18.00. 

10. Osoby zapisane na pielgrzymkę parafialną do Włoch, prosimy o przelanie na konto Biura 

Podróży Vervinci Travel do 21 maja, kolejnej zaliczki w kwocie 800 zł.   

11. Polecamy Przewodnik Katolicki. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.  

12. W minionym tygodniu odeszły do wieczności: śp. Maria Szewczyk, Agnieszka Woźniak i Bogumiła 

Linetty. Polećmy je miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek …   

13. Wszystkim solenizantom i jubilatom nowego tygodnia, a zwłaszcza ks. Prałatowi, życzymy obfitości łask 

Bożych i opieki Matki   Najświętszej.  

 

                                                                                                                       ks. Tomasz Kruszelnicki                                                                                                                    

                                                                                                                                     proboszcz  
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