
 

1. Dzisiaj na Mszy św. o 12.15 uroczystość Złotego Jubileuszu Kapłaństwa księdza 

biskupa Romualda Kujawskiego – syna naszej parafii. Serdecznie zapraszamy 

Drogich naszych Parafian. 

 

2. Za tydzień, w niedzielę 21 maja na Mszy św. o 11.00 UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ 

KOMUNII ŚW. dzieci naszej parafii. W związku z tym: 

 dzieci przychodzą na próby we wtorek i w środę 

na 17.00 

 spowiedź św. dla tych dzieci w sobotę o 8.45 

i 9.15, a dla rodziców i rodzin w sobotę od 

18.00 do 19.00 

 parafian bezpośrednio nie związanych                         

z uroczystością I Komunii św. bardzo 

prosimy, aby w przyszłą niedzielę 

uczestniczyli we Mszy św. poza 11.00 lub 

o 11.00 w kaplicy 

 Msza św. o 12.15 w przyszłą niedzielę 

zostanie wyjątkowo przesunięta o 15 minut 

i rozpocznie się o 12.30. 

 

3. Również w przyszłą niedzielę o 14.15 do Pierwszej Komunii św. przystąpi grupa dzieci 

niepełnosprawnych.  

 

4. W piątek 19. dzień miesiąca. Tradycyjnie podczas wieczornej Mszy św. modlić 

się będziemy w intencji Ojczyzny przez wstawiennictwo błogosławionego Jerzego 

Popiełuszki. Po Mszy św. krótka modlitwa przy pomniku i uczczenie relikwii 

Błogosławionego. 

 

5. Kalendarz Liturgiczny: 

 we wtorek – św. Andrzeja Boboli. Odpust w parafii na Junikowie o 18.30 

 w przyszłą niedzielę – uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

 

6. Nabożeństwa majowe: 

 w dni powszednie o 18.30 w kościele oraz o 20.45 

przy Grocie 

 w niedziele i święta tylko o 20.45 przy Grocie. 

 

7. Komunikaty duszpasterstwa dzieci i młodzieży: 

  Spotkanie dla rodziców dzieci zapisanych na letnie zajęcia duszpasterskie 

odbędzie się w środę o 17.30 w kaplicy 
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8. W tym tygodniu w poniedziałek o 17.00 spotkanie Kręgu Biblijnego św. Mateusza 

 

9. W najbliższy wtorek 16 maja kończy roczną praktykę duszpasterską w naszej parafii ksiądz 

diakon Mateusz Danielewicz. Dziękujemy mu za gorliwą posługę. Jednocześnie 

zapraszamy Drogich Parafian na święcenia kapłańskie 27 maja na godzinę 10.00 do katedry. 

Mszę św. prymicyjną ksiądz Mateusz odprawi tego samego dnia w rodzinnej parafii Matki 

Bożej Pocieszenia na Podolanach. Mszę św. sekundycyjną odprawi w naszym kościele 

w niedzielę 4 czerwca. Księdza diakona Mateusza, już za dwa tygodnie neoprezbitera, 

polecamy modlitewnej pamięci naszych Parafian. 
 

10. Najbliższe tygodnie to czas, kiedy przypadają rocznice święceń kapłańskich księży 

posługujących w naszej parafii. I tak: 

 21 maja – 42. rocznicę święceń obchodzi ks. proboszcz Eugeniusz 

Antkowiak i 18. rocz. ks. dr Marcin Czujek 

 24 maja – 26. rocznicę święceń obchodzi ks. dyrektor Piotr Kuś 

 26 maja – 63. rocznicę święceń obchodzi ks. kanonik Stanisław 

Żarna oraz tego samego dnia 12. rocznicę ks. wikariusz Maciej Wegner. 

 

11. Polecamy prasę katolicką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


