
 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 
14.05.2023r.  
W sobotę pochowaliśmy śp. Stefanię Zimowską, przeżyła 90 lat, mieszkała przy ul. 
Kopczynowskiej. Wieczny odpoczynek …. 

1. We wtorek, przypada święto patrona Polski, Świętego Andrzeja Boboli, kapłana  
i męczennika.  

2. W czwartek, 18 maja, przypada 103. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. Tego dnia 
podziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład 
mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wbrew wszelkim atakom na jego 
osobę wpatrujmy się w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia, krok po kroku 
być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste 
codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając Jej synowskie: „Totus 
Tuus”.  

3. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Na Mszy 
św. o godz. 11.00, 26. dzieci przystąpi do I Komunii św. Na tej Mszy św.  ławki będą 
zarezerwowane dla dzieci ich rodziców oraz krewnych. Pamiętajmy w modlitwie  
o dzieciach komunijnych, aby duchowo i z Jezusem przeżyły tę uroczystość.    

4. Próby dla dzieci komunijnych w poniedziałek, środę i piątek o godz. 19.00, a w sobotę 
pierwsza spowiedź św. o godz. 10.00. Okazja do spowiedzi dla rodziców i krewnych 
od godz. 10.30 z udziałem zaproszonego kapłana z innej parafii.  

5. We wtorek sprzątanie kościoła przed I Komunią św. Prosimy o umycie kościoła, okien, 
pozamiatanie przy krawężnikach.  

6. Egzamin dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania z klasy  
7 i ponadpodstawowej w piątek o godz. 17.00 w kościele. Młodzieży przynosi ze sobą 
długopisy.   

7. Dzisiaj druga niedziela miesiąca. Szczególnie modlimy za ofiarodawców, dla żywych o 
Boże błogosławieństwo, a dla zmarłych o życie wieczne. Bardzo serdecznie dziękujemy 
tym rodzinom, które złożyły daninę i ofiary dla parafii. Ofiary złożyło 173 rodziny. Po 
zapłaceniu daniny, w parafii pozostało 9.131,5 zł, które zostały przeznaczone na zakup 
traktorka do koszenia trawy, który kosztował prawie 16 tys. Jeszcze pozostało  5 tys. do 
spłaty. Również zakupiliśmy nowe flagi, węże do nawadniania, dwa pola płotu, przy tej 
okazji dziękujemy Panom za postawienie go, zamówiliśmy wycieraczki przed kościół i do 
kościoła. Za wszelkie prace, składane ofiary dla parafii, serdeczne Bóg zapłać.  

8. W maju codziennie gromadzimy się na nabożeństwie majowym o godz. 18.30, we wtorki 
o godz. 9.30, w soboty przed Mszą św. o 17.00, a  w niedziele również przed Mszą św.  
o godz. 8.30. Zapraszamy.   

9. Wypominki półroczne można zamawiać w biurze parafialnym.  
10. Tydzień temu na Seminarium Duchowne w Poznaniu zebrano ponad 1.100 zł.  



11. Autokarowa pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych  
w Smolicach, w sobotę 3 czerwca. Zbiórka o godz. 8.00 w kościele,  a powrót ok. 14.00. 
Koszt 25 zł. Zapisy po Mszy św. lub w biurze parafialnym wraz z wpłatą.  

12. Parafialna pielgrzymka do Krakowa i okolic od 17 - 21 lipca. Szczegóły na tablicy 
ogłoszeń i stronie parafialnej. Osoby, które się już zapisały na pielgrzymkę prosimy  
o podanie pozostałych danych osobowy. Karty informacyjne do pobrania w zakrystii.  

13. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.  
14. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, 

Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Bożej. Szczęść Boże! 

 
INTENCJE MSZALNE 

Sobota – 13 maja – nabożeństwo Fatimskie  
1700 śp. Stanisława Ratajczaka, Grażynę Skrzypczak i zmarłych z rodziny Skrzypczaków, 

Włodarczyków, Galewskich i Wolsztyńskich.  
 śp. Edwarda Rolirad i zmarłych z rodziny Kicińskich i Pateraków. 
 śp. Kazimierza Podlewskiego, Czesławę Tadeusza Nowaczyków.  
Niedziela – 14 maja  
830  Za Parafian.  
1100 śp. Kazimierza Zofię Ryszarda Wolniaków, Emila Przemysława Chudzickich  

oraz zmarłych z rodziny  
Poniedziałek  – 15 maja   
1800 Stefanię Zimowską – int. od sąsiadów Litke i Michniewskich.   
Wtorek – 16 maja – święto św. Andrzeja Boboli  
900  Za zmarłych kapłanów.  
Środa  – 17 maja  
1800 śp. Stefanię Zimowską – int. od sąsiadów z ul. Kopczynowskiej. 
Czwartek – 18 maja  
1800 śp. Bożenę Urbaniak – int. od siostry Małgorzaty z rodziną.   
Piątek  – 19 maja  
1800  śp. Stefanię Zimowską – int. od córki z mężem.  
Sobota – 20 maja  
1700 śp. Janinę Stanisława Adamczaków, Jacka Moszczyńskiego.  
Niedziela – 21 maja  
830  śp. Kazimierza Alfonsa Fludra, Leokadię Stanisława Jankowiaków, Zdzisława 

Rozmiarek, Alicję Dec.  
1200 Uroczystość I Komunii Świętej   


