
  

 ▪ Serdecznie zapraszam na nabożeństwa majowe, które – przy uwzględnieniu ogra-
niczeń sanitarnych – odbywają się w naszym kościele codziennie o godz. 17.30. 

 ▪ W środę przypada Dzień Matki. W modlitwę podczas nabożeństwa majowego 
w intencji wszystkich mam włączą się szczególnie dzieci.

 ▪ W czwartek o godz. 16.45 odbędzie się w kościele dodatkowa katecheza dla dzieci 
przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. w naszej parafii, która będzie po-
łączona z krótkim nabożeństwem maryjnym.

 ▪ Podczas posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej została zaproponowana trasa 
procesji Bożego Ciała obejmująca następującą lokalizację ołtarzy: 1. ołtarz – przy 
ul. Kopernika przy skrzyżowaniu z ul. Żwirki, 2. ołtarz – przy ul. Wigury w pobliżu 
początku ul. Katowickiej, 3. ołtarz – przy ul. Katowickiej przy skrzyżowaniu z ul. 
Sienkiewicza, 4. ołtarz – przy kościele (ul. Słowackiego). Serdecznie proszę Para-
fian mieszkających przy wymienionych ulicach (także innych chętnych) do włącze-
nia się w przygotowanie skromnych miejsc stacyjnych dla Najświętszego Sakra-
mentu – można skorzystać z plansz dekoracyjnych, które są w posiadaniu parafii. 

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Patrycja Piecha ze Zdzieszowic i Mateusz Gajda ze Zdzie-
szowic — zapowiedź II. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, takie przeznacze-
nie ofiar będzie też za tydzień. Serdecznie dziękuję za życzliwość i wsparcie oka-
zywane także przez wpłaty na konto parafialne. 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Brygidę 
Cieślak, lat 56, z ul. Żeromskiego (pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 11.00 
w naszym kościele). Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

Ogłoszenie społeczne Ogłoszenie społeczne  __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________

 ▪ Od dnia 1 kwietnia br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 
Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby zamieszkałe w kraju są zobowiązane do 
samodzielnego spisania się poprzez aplikację na stronie spis.gov.pl. Od 12 maja 
br. pracę rozpoczęli rachmistrze spisowi, którzy dzwonią z numerów tel.:  22 828 
88 88 lub 22 279 99 99. Odbierając telefon można się też w ten sposób spisać. 

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________ __________
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