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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

VI Niedziela Wielkanocna  

22 maja 2022 r. 
 

 

W minionym tygodniu do wieczności odeszli:  śp. Andrzej Duczek l. 67, 

Jadwiga Chromiec l. 70  i  Eugeniusz Rozkosz l. 76. 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie!  

 

Dzisiaj 

1. O godz. 12.00 zaproszone są dzieci obchodzące I rocznicę uroczystej 

Komunii św. 

W tygodniu  

2. W piątek rozpoczniemy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha 

Świętego, która będzie odmawiana po Litanii Loretańskiej podczas 

nabożeństwa  majowego. 

3. W sobotę 28.05 Mszą św. o godz. 9.00 swoją rocznicę powstania szkoły 

będzie obchodzić  V LO im. Stanisława Lema. Modlitwie przewodniczyć 

będzie ks. Mariusz Ambroziewicz. 

4. Także w sobotę 28 maja zapraszamy na pielgrzymkę dzieci do Skrzatusza. 

W ramach obchodów 50-lecia diecezji Bp Edward zaprasza na VIII 

Diecezjalny Dzień Dziecka pt. „Urodziny u Mamy”. Zapisy do wyjazdu 

autokarem są w zakrystii oraz je przyjmuje je s. Katarzyna, Tel. 782 407 817. 

Koszt wynosi 40 zł od osoby (dzieci z ich opiekunami).  Zbiórka o godz. 8.00 

na przystanku autobusowym naprzeciw katedry. 



 

Wniebowstąpienie Pańskie  29.05 

5. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 11.00 w kościele pw. w. Józefa kandydatów 

do bierzmowania z klas 8 SP. Po Eucharystii – spotkanie w salce na plebanii. 

6. Msza św. o godz. 12.00 będzie odprawiona w intencji dzieci obchodzących 

w maju swoje urodziny i imieniny. Zgłoszenia składamy w zakrystii lub kancelarii. 

7. O godz. 13.30 ks. neoprezbiter Jakub Sitarz odprawi Mszę św. 

prymicyjną i udzieli błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym. Otoczmy go 

modlitwą w pierwszych dniach posługi kapłańskiej.  

Inne  

8. 4.czerwca o godz. 12.00 przy sanktuarium na Górze Chełmskiej bp 

Edward będzie przewodniczył Mszy św. dla pielgrzymów należących do 

kręgów pielgrzymującej Matki Bożej. Program zacznie się od godz. 10.00. 

Zapraszamy wszystkich kochających różaniec. 

9. Zapraszamy 4 czerwca młodzież do udziału w XXVI Spotkaniu Młodych na 

Polach Lednickich, które w tym roku odbędzie się pod hasłem „Na krańce 

świata”. Jest to całodzienny wyjazd w okolice Gniezna z powrotem  

w godzinach nocnych. Koszt 100 zł; zapisy u ks. Tomasza 

Wołoszynowskiego, Tel. 502 671 551, informacje: WWW.lednica2000.pl oraz 

facebook.com/lednica2000.  

10. 5 czerwca Mszą św. o godz. 12.00 pod przewodnictwem bpa Edwarda  

w katedrze poprzedzimy Marsz dla Życia i Rodziny, który przy kościele św. 

Wojciecha zamieni się w festyn rodzinny z ciekawym programem (szczegóły na 

plakatach). 

11. Nabożeństwa majowe są odprawiane w niedziele i święta o godz. 17.00,  

a w dni powszednie o godz. 17.30. 

12. Zachęcamy do nabywania nowego numeru Gościa Niedzielnego, w którym 

znajdziemy ciekawe artykuły o międzynarodowych aspektach wojny na 

Ukrainie. Można też nabyć modlitewnik za wstawiennictwem św. Jana  

Pawła II w cenie 10 zł. 

 

Naszym Parafianom i gościom życzymy zdrowia i wiary oraz 

szczęśliwego przeżywania tygodnia! 

http://www.lednica2000.pl/

