
                  Ogłoszenia Parafialne 
                                        22 – 29  V  2022 

 
 
 

1. Trwa miesiąc maj. Zapraszam na nabożeństwa majowe w tygodniu codziennie po Mszy św. o 17.30 

(w niedziele po Mszy św. sprawowanej o godz. 15.30 a w środy po Liturgii porannej). 

Przygotowujących się do Bierzmowania proszę przynajmniej o jedną obecność każdego tygodnia. 

Nabożeństwa majowe także codziennie przy figurze w Chabsku o godz. 19.00. Serdecznie zapraszam! 

   

2. Jutro, w poniedziałek – 23-go dnia miesiąca, na  Mszę św. wieczorną a następnie na spotkanie na plebanii 

zapraszam Braci Towarzystwa Św. Wojciecha. Przy tej okazji zapraszam też kolejny raz tych, którzy 

chcieliby do Towarzystwa Święto-Wojciechowego przystąpić. 

 

3. W tym tygodniu będzie miała miejsce także zapowiedziana wcześniej posługa duszpasterska Chorych 

z naszej Wspólnoty, tj. w czwartek (miasto) i piątek (wioski) 26 i 27 maja. Proszę o ewentualne 

zgłoszenia kolejnych Osób Chorych, które czy to jednorazowo, czy też na czas dłuższy z posługi tej 

chciałyby skorzystać. 

 

4. Przypominam przygotowującym się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania ze Szkoły Średniej, że 

najbliższe spotkanie kandydatów do Bierzmowania w roku obecnym, z udziałem ich Rodziców 

(Opiekunów), odbędzie się w najbliższy piątek 27 maja po nabożeństwie majowym (na które również 

zapraszam), tj. ok. 18.15. Proszę wszystkich o obecność. 

Jednocześnie już teraz uczniów klas VIII SP, którzy wraz z końcem obecnego roku szkolnego 

kończyć też będą rok I przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania zapraszam o tej samej 

porze w kolejny piątek, czyli 3 czerwca na nabożeństwo czerwcowe i wspólne spotkanie po nim. 

 

5. Są jeszcze ostatnie wolne miejsca na naszą parafialną Pielgrzymkę do Częstochowy, do Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i w Kalwarii Zebrzydowskiej, do Wieliczki, na Wawel oraz do 

Wadowic. Termin 28-30 czerwca (wtorek-czwartek). Cena to ok. 450 zł od osoby (w tym przejazdy 

autokarem, dwa noclegi, dwa śniadania i dwie obiadokolacje, bilety wstępu oraz ubezpieczenie). Zapisy 

w biurze oraz w dni robocze w zakrystii po każdej Mszy św., bądź też u P. Haliny Michalak. Przy zapisach 

proszę też o numer Pesel do ubezpieczenia oraz wpłatę zaliczki w kwocie 150 zł. Zapraszam! 

    

6. Jak było to zapowiadane wcześniej od jutrzejszego popołudnia, tj. 23 maja, rozpoczną się kolejne prace 

restauracyjno-konserwatorskie przy elewacji zewnętrznej naszej świątyni. Kończyć będziemy ścianę 

północną kościoła (ostatnie nieodnowione przęsło przy wejściu zewnętrznym do zakrystii) i podejmiemy 

prace przy kruchcie bocznej południowej kościoła. Przepraszam za możliwe utrudnienia w poruszaniu się 

w tym czasie przy naszej świątyni.  

 

7. W naszej Wspólnocie pożegnaliśmy Śp. Michała Pollak. Do wieczności odeszła także Śp. Maria Urban, 

którą pożegnamy jutro o godz. 10.30 (wcześniej wspólny Różaniec). Śp. Zmarłych oraz naszych Bliskich, 

polećmy wspólnie Bożemu Miłosierdziu…  

 

 

Ks. Piotr Waszak  


