
 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

II Niedziela Wielkanocna 

28.04.2019 r. 

 

 

 

1. Dziś Niedziela Miłosierdzia. Po Mszach św. zbiórka do puszek na Caritas 

Diecezjalną. Dziś Caritas obchodzi swoje święto patronalne. W imieniu 

wszystkich księży pracujących w naszej parafii dziękuję członkom 

Parafialnego Zespołu Caritas za ich całoroczną pracę, ofiarność 

i zaangażowanie w pomoc potrzebującym. Dziękuję też wolontariuszom 

i darczyńcom, którzy wspierają działania Zespołu.  

   

2. Dziś po Mszy św. o godz. 12.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu do 

14.40 i wyjście na ulice naszej parafii, gdzie odmówimy Koronkę do Bożego 

Miłosierdzia. Modlitwa będzie odmawiana: przy Ratuszu, na ul. Grodzkiej 

(obok fontanny), przy hotelu Qubus, przy rondzie na ul. Kołłątaja, na 

ul. Obrońców Pokoju (obok banku WBK) oraz pod krzyżem na 

ul. Niedziałkowskiego. 

 

3. W poniedziałek o godz. 9.30 i po południu o 18.30 zapraszamy panów do 

pomocy w demontażu świątecznej dekoracji a we wtorek na spotkanie po 

Mszy wieczornej.  

 

4. Apostolat Maryjny zaprasza w poniedziałek, 29 kwietnia, na wspólny 

różaniec o godz. 8.30, na Mszę św. o godz. 9.00 i na spotkanie formacyjne.  

 

5. Spotkanie Kręgu Biblijnego w poniedziałek po Mszy św. wieczornej. 

 

6. We wtorek uroczystość św. Wojciecha Bpa i Męczennika – głównego 

patrona Polski. 

 

7. W środę, 1 maja, wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, patrona ludzi pracy. 

Msze św. o godz. 7.00, 9.00 i 18.00. 

 

8. Zapraszamy od środy na nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30. 

Zapraszamy również 3 maja oraz w każdą niedzielę maja na Godzinki 

ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny o godz. 7.30, 

a także na Apele Maryjne o godz. 20.30 w ruinach kościoła św. Mikołaja.  

 

 

 

 



 

9. W piątek, 3 maja, uroczystość NMP Królowej Polski i Święto Konstytucji 

Trzeciego Maja oraz dzień modlitw za Ojczyznę i rodaków przebywających 

na emigracji. Tego dnia nie będzie Mszy św. o godz. 16.00, pozostałe Msze 

św. według porządku niedzielnego. Parafia NMP Królowej Polski przeżywa 

uroczystość odpustową o godz. 12.30.  
 

10. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.  

 

11.  W czwartek i piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. od 17.00 

do 18.00. W czwartek będziemy modlić się w intencji nowych powołań. 

  

12. Ks. Proboszcz uda się z wizytą duszpasterską do chorych w piątek, 10 maja, 

a księża wikariusze według ustaleń z chorymi. 

 

13. Zmiana tajemnic różańcowych w sobotę, 4 maja. O godz. 10.00 wspólny 

różaniec, a o 11.00 Msza św.  

 

14. W przyszłą niedzielę, 5 maja, w naszej parafii podczas Mszy św. o godz. 

11.00 dzieci przystąpią do I Komunii Świętej, a o godz. 15.00 będą modlić 

się podczas nabożeństwa majowego. Ze względu na I Komunię bardzo 

prosimy o uczestnictwo we Mszy św. w godzinach innych niż 11.00.  

 

15. Prosimy rodziców dzieci, które w tym roku przystąpią do I Komunii Świętej, 

o przyjście do kościoła w czwartek, 2 maja, po Mszy św. wieczornej i pomoc 

w sprzątaniu świątyni na niedzielną uroczystość.  

 

16. W sobotę, 4 maja, o godz. 9.00 odbędzie się spowiedź dzieci przed 

I Komunią Świętą.  

 

17. Nocna Pielgrzymka do Grodowca wyruszy sprzed kościoła NMP Królowej 

Polski o północy z wtorku na środę. Msza św. w Grodowcu o godz. 6.00. 

Istnieje możliwość powrotu autobusem. 

 

18. Z radością informujemy, że podczas wczorajszej Diecezjalnej Pielgrzymki 

Służby Liturgicznej do Paradyża 7 ministrantów naszej parafii zostało 

promowanych na lektorów. 

 

19.  Uroczystość I Rocznicy I Komunii Świętej odbędzie się w niedzielę, 

12 maja, o godz. 11.00. Zbiórka dzieci o godz. 10.30. Prosimy, aby dzieci 

przyszły w albach. Próba generalna przed uroczystością odbędzie się 

w środę, 8 maja o godz. 16.00. Spowiedź dla dzieci i rodziców w środę po 

próbie oraz w piątek, 10 maja, o godz. 17.00.  

 

20.  Parafialny Klub Seniora organizuje wyjazd na majówkę do Nadleśnictwa 

Sława Śląska w czwartek, 23 maja, koszt 15 zł. W programie: zajęcia 

z edukacji leśnej, ognisko z pieczeniem kiełbasek. Zapisy w zakrystii.  

 

 



 

21. Msza św. w intencji osób niepełnosprawnych i ich rodzin z okazji Dnia 

Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w przyszłą niedzielę 

o godz. 15.00 w parafii pw. Wniebowzięcia NMP. 

 

22. Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym zapraszają na Seminarium Wiary 

w poniedziałki od 29 kwietnia do 17 czerwca, po Mszach św. o godz. 19.15 

w parafii św. Klemensa. 

 

23. Dziś o godz. 16.00 w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe rozpocznie się 

kurs przedmałżeński.  

 

24. Parafia św. Klemensa zaprasza na prelekcję dra Stanisława Bogaczewicza, 

pracownika IPN pt. "Odium fidei - walka z kościołem w rzeczywistości 

politycznej Polski Ludowej”, który odbędzie się 7 maja w Auli św. Gerarda  

 

25. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby 

naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.  

 

26. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można 

nabyć numery „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. 

 

27. Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę! 

Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, wiary, radości 

i prostoty serca, która w Chrystusie rozpoznaje Pana i Boga, a także opieki 

św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej. 

 

28. W minionym tygodniu odeszli do wieczności śp. Kazimierz Opyrchał, lat 74, 

z ul. Wita Stwosza, śp. Jarosława Jania, lat 84, z ul. Daszyńskiego. Wieczny 

odpoczynek racz Im dać, Panie… 

 

 


