
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
  NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – 16 maja 2021 r. 

Kurs przedmałżeoski w Parafii Chrystusa Króla od dzisiaj. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 
18.00. Nauki w tygodniu od poniedziałku do piątku o godz. 19.00. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 
W nocy z 3 na 4 maja w sanktuarium św. Jakuba w Jakubowie wybuchł pożar. Ogieo 
poczynił poważne szkody w domu parafialnym. Zbiórka do puszek na odbudowę domu 
parafialnego w Jakubowie jest dzisiaj w całej diecezji. W gablocie jest też numer konta, 
na które można wpłacad datki na ten cel. 

Nabożeostwa majowe w niedziele o godz. 18.30, w tygodniu o godz. 18.00. 

Wspomnienie św. Eugeniusza de Mazenoda, Założyciela Misjonarzy Oblatów MN 
i patrona Stowarzyszenia św. Eugeniusza, przypada w piątek. Tego dnia zapraszamy na 
uroczystą Mszę św. o godz. 18.30. 

Trwa nowenna do Ducha Świętego. Uroczystośd Zesłania Ducha Świętego w niedzielę 
za tydzieo. 

W wigilię Zesłania Ducha Świętego, tj. w sobotę, będzie czuwanie. O godz. 21.00 Apel 
Jasnogórski w kościele, potem do godz. 21.45 modlitwa ze wspólnotą Betesda. Od godz. 
21.45 do 22.10 różaniec. Od godz. 22.10 do 22.40 modlitwa prowadzona przez Domowy 
Kościół. Od godz. 22.40 do 23.00 adoracja w ciszy. Od godz. 23.00 do 23.57 uwielbienie 
z indywidualną modlitwą wstawienniczą z udziałem zespołu Siloe zakooczone o godz. 
24.00 śpiewem „Veni Creator”. Plan jest na plakatach w gablotach. 
Za tydzieo, w czwartą niedzielę miesiąca, będzie składka inwestycyjna na budowę 
Domu Pokuty. 

Spotkanie z dziedmi przygotowującymi się do Pierwszej Komunii św. i ich rodzicami za 
tydzieo po Mszy św. o godz. 10.00. Obecnośd obowiązkowa. 

Spotkanie Bartosza Zmarzlika z ministrantami w niedzielę za tydzieo o godz. 13.00 
przed kościołem. Zapraszamy także inne dzieci.  

Za dwa tygodnie, w niedzielę 30 maja, będzie w naszej Parafii uroczystośd Pierwszej 
Komunii Świętej, do której dzieci będą przystępowad na dwóch Mszach św., o godz. 
10.00 i 12.00. Prosimy, aby niezainteresowani bezpośrednio tą uroczystością korzystali 
z innych Mszy św. Tego dnia będzie też dodatkowa Msza św. o godz. 17.00. 

Wolontariat działający przy Zespole Szkół Odzieżowych zachęca do wzięcia udziału 
w akcji na rzecz Hospicjum św. Kamila. Lista produktów, które można przekazywad, jest 
na plakatach w gablotach. Zbiórka potrwa przez cały tydzieo. Produkty przynosimy do 
parafii.  

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Patron na czas 
niewiedzy; Góra z widokiem na wiecznośd; Modlitewna sztafeta. W Niedzieli: Sakrament 
to nie zwyczaj; Kościół – towarzysz młodych; Święty Józef z Wadowic. 
 


