
 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 19 maja 
V Niedziela Wielkanocna 

 
W minionym tygodniu do wieczności odeszli: 
 
Marian Blicharz, l. 87; Henryk Szymczak, l. 92; Dobiesława Barełkowska, l. 96;  
Danuta Rogalska, l. 77; Tadeusz Łukowski, l. 50; Barbara Bąkowska, l. 71;  
Irena Subotkiewicz, l. 90 – wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
 
W tygodniu: 
 
1. Dzisiaj dzieci z naszej parafii po raz pierwszy przystąpią do Komunii świętej. Msze 
białego tygodnia będą sprawowane od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. W sobotę 
25 maja dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami wyjeżdżają na Diecezjalny Dzień 
Dziecka do Skrzatusza. Koszt wyjazdu – 30 zł. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. 
 
2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe, które są sprawowane w niedziele o godz. 
17.00 oraz w dni powszednie o godz. 17.30. 
 
3. Zapraszamy na spotkanie przed sierpniową pielgrzymką na Jasną Górę. W piątek 24 
maja w katedrze o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji pielgrzymów, 
a po niej spotkanie. Zapraszamy dawnych pątników, jak i tych, którzy w tym roku chcą 
po raz pierwszy wybrać się na pielgrzymi szlak. Już teraz można zapisywać się na 
pielgrzymkę u ks. Mateusza Chmielewskiego – przewodnika grupy 1 (tel. 697 574 222). 
             
4. W sobotę 25 maja przypada 45. rocznica święceń biskupich biskupa Tadeusza 
Werny. Jubilata polecamy modlitwom wiernych.                                  Verte →  
 



5. W przyszłą niedzielę 26 maja: 
● na Mszy św. o godzinie 12.00 będziemy modlili się w intencji dzieci, które w 
bieżącym miesiącu obchodziły swoje imieniny lub urodziny. Dzieci można zgłaszać w 
zakrystii lub w kancelarii. 
● będzie miało miejsce kolejne spotkanie wspólnoty związków niesakramentalnych w 
kaplicy na plebanii o godz. 17.00. 
            
Inne: 
 
1. Wczoraj rozpoczęła się ogólnopolska akcja „Dar na stulecie” dla uczczenia urodzin 
Karola Wojtyły. Jej celem jest zbudowanie duchowego pomnika z serc i umysłów 
Polaków poprzez różnorodne inicjatywy modlitewne, charytatywne i artystyczne. 
Gorąco zachęcamy naszych parafian do włączenia się w ten projekt. Szczegółowe 
informacje na plakacie i stronie  www.darna100.pl. 
 
2. Dzieci i młodzież z naszej parafii zachęcamy do udziału w rekolekcjach oazowych. 
Szczegółowy plan rekolekcji znajdziemy w gablotach ogłoszeniowych. 
 
3. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu młodych Lednicy, które odbędzie 
się w sobotę 1 czerwca. Koszt 60 złotych. Wyjazd ok. godz. 8.00 z przystanku przy 
Rynku Staromiejskim. Powrót w godzinach nocnych. Szczegółowe informacje i zapisy 
u ks. Mateusza Chmielewskiego i pod numerem telefonu 697 574 222. 
 
4. W sobotę 1 czerwca diakoni Juliusz Kisiel oraz Anton Djomszyn w kołobrzeskiej 
bazylice przyjmą święcenia kapłańskie. Zachęcamy do wspólnego wyjazdu na te 
uroczystości. Koszt – 20 zł. Zapisy w tym tygodniu w zakrystii lub w kancelarii. 
 
5. Seminarium Duchowne w Koszalinie serdecznie zaprasza młodzież męską szkół 
średnich na rekolekcje poświęcone odkrywaniu życiowego powołania. W tym roku 
rekolekcje odbędą się w dniach 23-28 czerwca w Zakopanem. Zgłoszenia do 1 czerwca 
pod numerem telefonu 505 421 400 oraz adresem piotrskiba@poczta.fm. 
 
6. „Winnica Racheli” organizuje rekolekcje dla osób z doświadczeniem aborcji w 
terminie od 5 do 7 lipca. Informacje i zapisy pod numerem telefonu 517 230 042. 
 
7. Polecamy nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a w nim artykuł o św. Andrzeju 
Boboli oraz relacja irackiego biskupa z niewoli u dżihadystów. 
 
8. Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski skierowała do nas specjalny komunikat 
przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. 
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