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27 maja 2018
1. W najbliższy czwartek przeżywać będziemy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi

Pańskiej, zwaną świętem Bożego Ciała. Msze św. w naszym kościele o godz. 8:00,
10:00 i 11:30. Wieczorem nie będzie Mszy św. Po Mszy św. o godz. 11:30 wyruszy procesja eucharystyczna z naszego kościoła do kościoła pw. św. Maksymiliana. Procesja
przejdzie ulicami: Wyszyńskiego, Żwirki i Wigury, Chudoby, Kwiatową. Prosimy o
udekorowanie domów wzdłuż trasy procesji. Wszystkich zapraszamy do wspólnego
przeżywania tej pięknej uroczystości. Osoby posiadające ogródki, prosimy o podarowanie kwiatków do sypania przez dzieci (w kruchcie wystawiony będzie kosz). Dziewczynki pierwszokomunijne oraz te, które pragną sypać kwiaty przed Najświętszym Sakramentem zapraszamy na próbę, w poniedziałek, 28 maja po nabożeństwie majowym.
2. Ministranci i lektorzy będą mieli zbiórkę przed uroczystością Bożego Ciała w środę o

godz. 18:00.
3. W I piątek miesiąca (1 czerwca) od godz. 16:00 adoracja Najświętszego Sakramentu za-

kończona o godz. 16:45 nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Podczas adoracji możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.
4. Chorych nawiedzimy w piątek (1 czerwca). Ks. Proboszcz od godz. 10:15, chorych z ul.

Libelta (domy jednorodzinne) i Cieszkowskiego, a Ks. Wikariusz od godz. 8:30 mieszkańców z bloków przy ul. Libelta i Roosevelta oraz pozostałych ulic.
5. W I sobotę miesiąca nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca. O godz. 7:30

różaniec, następnie Msza św. i adoracja połączona z rozważaniem 5 tajemnicy bolesnej.
6. W sobotę, 16 czerwca, planowana jest rowerowa pielgrzymka (ok. 30 km.) do

sanktuarium maryjnego w Dąbrówce Kościelnej. Szczegóły odnośnie do pielgrzymki
zostaną podane za tydzień.
7. W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja br. Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego dotyczącego ochrony danych osobowych, tzw. RODO, informujemy, że
zgodnie z rozporządzeniem zobowiązani jesteśmy do wydawania wszelkich odpisów
dokumentów kościelnych zgodnie z uchwalonym prawodawstwem. Przypominamy, iż z
powyższego prawodawstwa wynika, że wszelkie dokumenty kościelne zawierające
dane osobowe mogą być wydane tylko samym zainteresowanym, a w przypadku dzieci
- ich rodzicom, bądź opiekunowi prawnemu.
8. Z naszej wspólnoty parafialnej w minionym tygodniu Bóg powołał do wieczności: Śp.

Marię Woźniak i Śp. Mirosławę Otworowską. Powierzmy tych zmarłych i naszych
bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

