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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 29.05.2022

▪ Dziś przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
▪ Dziś doroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich. 
▪ W poniedziałek przypada święto Nawiedzenia NMP. 
▪ We wtorek 1 czerwca przypada dzień Dziecka, zapraszamy do wspólnej 

modlitwy w intencji najmłodszych. 
▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek oraz pierwsza sobota 

miesiąca. W czwartek tradycyjnie zapraszamy na Adorację Najświętszego 
sakramentu po wieczornej Mszy Świętej, która potrwa do 19.45. 

▪ W pierwszy piątek zapraszamy na godzinę 17.00. Rozpoczniemy 
nabożeństwem Drogi Krzyżowej, po którym będzie wystawienie 
Najświętszego Sakramentu, Litania do NSPJ oraz koronka do Bożego 
Miłosierdzia w intencji pokoju na Ukrainie. 

▪ W pierwszą sobotę na godzinę 15.00 zapraszam Koło Żywego Różańca na 
spotkanie i wymianę tajemnic.

▪ W sobotę Msza o godzinie 18.00 będzie Mszą Wigilii Zesłania Ducha 
Świętego, którą chcemy w tym roku przeżyć w pełniejszej formie. Przy 
wejściu do kościoła będą dostępne teksty pomagające w pełnym 
uczestnictwie w liturgii tego dnia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy o 
pełnię darów Ducha Świętego w naszej wspólnocie parafialnej. 

▪ W sobotę 4 czerwca o godz. 10.00 w kościele katedralnym w Gliwicach 
odbędą się święcenia prezbiteratu – ogarnijmy naszych diakonów 
serdeczną modlitwą. 

▪ Przyszła niedziela to uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy 
Okres Wielkanocy.

▪ W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej. 
▪ Nabożeństwa majowe oraz czerwcowe w naszym kościele o godzinie 17.30 

w dni powszednie, o godzinie 15.30 w niedziele. 
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▪ W czerwcu, podobnie jak w maju, będziemy modlić się o pokój na Ukrainie 
koronką do Bożego miłosierdzia po Mszach świętych wieczornych w dni 
powszednie oraz po wszystkich Mszach św. w niedziele. 

▪ Dziękuję za wszelkie prace wykonane w minionym tygodniu w naszym 
kościele, na cmentarzu i w Domu Misyjnym. Bóg zapłać za wszelkie 
zaangażowanie i trud. 

▪ Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy błogosławionej niedzieli i 
tygodnia.


