
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
  NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – 29 maja 2022 r. 

Uroczystośd Pierwszej Komunii Świętej w naszej Parafii dzisiaj na Mszy św. o godz. 10.00. Dzieci 
komunijne w tygodniu przyjdą na Msze św. w poniedziałek i czwartek o godz. 18.30. 

Msza św. prymicyjna O. Ernesta Świderskiego OMI dzisiaj o godz. 12.00. Także dzisiaj na wszystkich 
Mszach św., oprócz Mszy św. pierwszokomunijnej, neoprezbiter O. Ernest będzie udzielał prymicyjnego 
błogosławieostwa i rozdawał obrazki prymicyjne. Po Mszy św. prymicyjnej o godz. 12.00 spotkamy się 
przed kościołem przy cieście, kawie i herbacie. Będzie możliwośd osobistego złożenia życzeo O. Ernestowi. 
Dziękujemy wspólnotom parafialnym i osobom indywidualnym za upieczenie i ofiarowanie ciasta na tę 
uroczystośd oraz dziękujemy za ofiarowane zimne napoje. Bóg zapład. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj, w piątek i sobotę. 
Nabożeostwa majowe: dzisiaj o godz. 18.30, w poniedziałek i we wtorek o godz. 18.00. Od środy 
rozpoczną się nabożeostwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 18.00. 
Trwa nowenna do Ducha Świętego. Uroczystośd Zesłania Ducha Świętego w niedzielę za tydzieo. 

Święto Nawiedzenia NMP przypada we wtorek. 
W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

W czwartek rano litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa. W piątek rano litania do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, wieczorem Msza św. z kazaniem w szkole Maryi: „Czystośd Maryi”, a po tej Mszy św. 
nabożeostwo wywyższenia Krzyża Świętego. W sobotę nabożeostwo wynagradzające Niepokalanemu 
Sercu Maryi połączone z nabożeostwem czerwcowym o godz. 17.45. 

W czwartek, 2 czerwca w godz. od 8.00 do 19.00, będzie zbiórka publiczna na rzecz chorych na 
nowotwory dzieci i dorosłych pod opieką Hospicjum św. Kamila. W naszej parafii zbiórka tradycyjnie 
odbędzie się naprzeciw stadionu żużlowego, przed sklepem „Delikatesy Centrum”. 
Jubileusz 25-lecia pielgrzymki św. Jana Pawła II do Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przypada na 
początku czerwca. Dokładny i bogaty program obchodów od 2 do 5 czerwca jest w broszurach 
położonych na stoliku i na plakatach. 

W ramach Jubileuszu będzie też jedno wydarzenie w naszym kościele. W sobotę o godz. 10.00 
poświęcenie poradni rodzinnej przy Domu Zakonnym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej 
i naszej Parafii. Będzie Msza św. w intencji małżeostw i rodzin, spotkanie wolontariuszy poradni 
rodzinnej, duchowej adopcji dziecka poczętego i ruchu „Za życiem”. Serdecznie zapraszamy na tę 
uroczystośd. 

Biuro parafialne w sobotę będzie nieczynne. 

Rocznica Pierwszej Komunii św. będzie w niedzielę za tydzieo na Mszy św. o godz. 10.00. Próba przed tą 
uroczystością w czwartek o godz. 16.30. Okazja do spowiedzi dla tych dzieci w piątek od godz. 17.00. 

Za tydzieo w niedzielę zbiórka do puszek przed kościołem na budowę Centrum Opatrzności Bożej. 
W czerwcu odwiedziny chorych z kapłaoską posługą sakramentalną będą w drugą sobotę miesiąca, tj. 
11 czerwca. 
Wyjazd dla Młodzieży na Festiwal Życia w Kokotku będzie w dniach 4-10 lipca. Udział mogą wziąd 
osoby, które ukooczyły 16. rok życia. Koszt: 500 zł. Zapisy u o. Tomasza. 
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Co dla nas wynika z wniebowstąpienia 
Pana Jezusa?; Wywiad z kapelanem szpitala wojennego w Charkowie;  Klasztor bernardynek w Świętej 
Katarzynie. W Niedzieli: Różaocowe cuda; Obalamy stereotypy o zakonnicach; Nadwaga – problem 
dużej wagi. 

Do wieczności odszedł: śp. Eugeniusz Roleder. Wieczny odpoczynek… 
 


