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W minionym tygodniu do wieczności odeszli:  

Weronika Zieńkow, l. 75; Antonina Kasprzak, l. 89, – wieczny odpoczynek racz im 

dać Panie… 

 

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 

1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), Biskup diecezjalny Edward Dajczak 

udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. 

Dyspensa obowiązuje do odwołania. 

 

Dzisiaj: 

 

1. W niedzielę zapraszamy o godz. 6.40 do katedry na Godzinki ku czci 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 
 

2. Dzisiaj, o godz. 13.30 dziękczynną Mszę Św. Prymicyjną odprawi nasz parafianin 

ks. Krzysztof Szumilas. Z racji ograniczeń sanitarnych w Uroczystości wezmą udział 

rodzina, zaproszeni goście i delegacje. Prosimy o wyrozumiałość. 

 

3. Dzisiaj Msze św. według porządku niedzielnego. Msza św. z kościoła pw. św. 

Józefa o godz 11.00 odprawiana jest w katedrze.  Zgodnie z rekomendacją służb 

sanitarnych, w miejscach publicznych także w kościele należy bezwzględnie 

zasłaniać nos i usta maseczką lub chustą. Twarz należy odsłonić dopiero przed 

przyjęciem Komunii św. Przypominamy, że Komunię św. przyjmujemy na 

rękę.(możliwość uczestnictwa 80 osób na każdej Mszy św.). 

 

W tygodniu: 

 

4. W sobotę 30 maja w parafii pw. Ducha Św. odbędzie się czuwanie modlitewne 

przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Czuwanie rozpocznie się o godz. 

21.00 natomiast na godz. 23.00 jest przewidziana Eucharystia.  
 

Przyszła niedziela 
 

5. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zachęcamy 

do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej, która obowiązuje do 7 czerwca br. 

 

6. W niedzielę 30 maja, o godz. 13.30 dziękczynną Mszę Św. Prymicyjną odprawi ks. 

neoprezbiter Dawid Rak. Z racji ograniczeń sanitarnych w Uroczystości wezmą 

udział rodzina, zaproszeni goście i delegacje. Prosimy o wyrozumiałość. 

 



7. W przyszłą niedzielę 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. 

 

Inne: 

 

8. W niedziele nabożeństwa majowe są sprawowane o godz. 17.00, a w dni powszednie 

o godz. 17.30. Po nabożeństwie Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego. 

 

9. Kancelaria parafialna czynna jest czynna od wtorku do soboty w godzinach 10.00-

12.00. W związku z trudną sytuacją społeczną, prosimy o wizyty w biurze w 

sytuacjach koniecznych lub nagłych (zgłoszenie do chorego, pogrzeb). 

 

10. Zapraszamy do czytania prasy katolickiej. W nowym wydaniu Gościa 

Niedzielnego warto przeczytać artykuł pt.: „Jeszcze nie jest za późno”. Jak będzie 

wyglądał koniec świata? 

 

11. Z uwagi na panującą sytuację i ograniczenia istnieje ryzyko pamiętajmy o 

wsparciu naszej parafii uwzględniając koszty remontów, ogrzewania, 

odprowadzanych składek ZUS, koszty pensji pracowników. Ofiary można złożyć na 

konto parafialne: 05 1240 1428 1111 0000 2263 5745. 
 

Serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie duchowe i materialne. 

Parafianom i Gościom życzymy błogosławionego tygodnia 

oraz zdrowia na duszy i ciele 
 

 


