
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Wniebowstąpienie Pańskie – 24 maja 2020 r. 

Nasz wikariusz O. Krzysztof Nering OMI wyjechał jako wolontariusz do Legnickiego Pola pomagad 
w  tamtejszym Domu Pomocy Społecznej, gdzie znajdują się osoby niepełnosprawne. Personel tego 
ośrodka (jedenaście osób) zachorował na koronawirusa. Podziwiamy jego odważną i ofiarną decyzję. 
Ale też będziemy o nim pamiętad w modlitwach. Ofiary zebrane do skarbony na filarze O. Krzysztof 
zabrał do Legnickiego Pola. 

Dzisiaj przypada uroczystośd Wniebowstąpienia Paoskiego. 

Od piątku trwa nowenna do Ducha Świętego. Uroczystośd Zesłania Ducha Świętego przypada 
w   niedzielę za tydzieo. 

Na Facebooku jest na żywo transmisja modlitwy różaocowej codziennie o godz. 20.30. 
Dzisiaj o godz. 18.15 będzie możliwośd przyjęcia Komunii św. poza Mszą św. Wierni, którzy modlili się 
w domu podczas transmisji Mszy św., są w stanie łaski uświęcającej i pragną przyjąd Komunię św., 
będą mieli w tym czasie taką możliwośd. 

Nabożeostwa majowe w niedziele o godz. 18.30, w tygodniu o godz. 18.00. 
Inne nabożeostwa w tygodniu. W środę rano litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W piątek 
rano litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
34. rocznica konsekracji naszego kościoła przypada w poniedziałek 25 maja. Szczególnie zapraszamy 
na Mszę św. o godz. 18.30. 
Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w sytuacji nadzwyczajnej dla dorosłych, którzy 
ukooczyli 21 lat, rozpocznie się w piątek 29 maja w dwóch grupach o godz. 19.00 i 20.00 w Parafii 
Katedralnej przy ul. Wełniany Rynek 18. 

Święcenia prezbiteratu i diakonatu w Obrze w sobotę o godz. 10.00. Misjonarze Oblaci mają czterech 
kandydatów do kapłaostwa i czterech do diakonatu. Polecajmy ich Bogu w modlitwie. 

Z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II w parafii Pierwszych Męczenników Polski ks. biskup 
w  niedzielę 31 maja o godz. 10.30 będzie celebrował uroczystą Mszę św., po której poświęci 
pamiątkową tablicę. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 

Czas przyjmowania Komunii św. wielkanocnej trwa do uroczystości Trójcy Przenajświętszej, tj. do 7 
czerwca. Ponieważ przed świętami były obiektywne trudności ze spowiedzią św., tym bardziej teraz 
zachęcamy do sakramentu pokuty, z którego można skorzystad w tygodniu pół godziny przed 
wieczorną Mszą św. i w niedzielę przed każdą Mszą św. 
Ofiary składane do skarbony umieszczonej na filarze przeznaczone są na pomoc w zwalczaniu 
koronawirusa. Za złożone ofiary Bóg zapład. 
Prośba. Jeśli ktoś ma w ogródku albo przed domem kwiaty i może je ofiarowad do kościoła, aby 
ozdobid świątynię, to prosimy je przynosid w piątki wieczorem albo w soboty rano. Z góry wielkie Bóg 
zapład. 

Na tablicy ogłoszeo znajduje się informacja o Inicjatywie „Zranieni w Kościele”. Jest to telefon 
wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie we wspólnocie kościelnej, czynny w każdy wtorek od 
godz. 19.00 do 22.00. Wszystkie osoby w ten sposób zranione, potrzebujące wysłuchania, rady 
i  wsparcia, zachęcamy do skorzystania z tej bezpłatnej, anonimowej i profesjonalnej pomocy. 

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Co zrobid, żeby nie 
przeoczyd Mesjasza, gdy powróci?; Jaka będzie przyszłośd górnictwa?; Wakacje inne niż zwykle; Zdjęcie 
dzieci w sieci i bezpłatny dodatek o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. 
W  Niedzieli: List Benedykta XVI na 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II; Święty o niebie; Mama – 
portret miłości; Biblijne Mamy; Lekarz radzi - Jak chronid stawy? 
 


