
Niedziela 6 wielkanocna 
14 maja  2023 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Od poniedziałku do piątku nabożeństwa majowe o godz.18.35.  
W sobotę na majowe nabożeństwo zapraszamy na godz.17.25. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 W poniedziałek Bractwo Szkaplerza Świętego zaprasza na spotkanie do „domu 

parafialnego”  na  godz.16.30. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Od poniedziałku do środy przypadają „dni modlitw o urodzaje” zwane dawniej 
„dniami krzyżowymi”. Odprawiano procesje błagalne do krzyży znajdujących się                             
w miejscowości czy nawet na terenie pól.  

W naszej parafii modlitwy o urodzaje połączymy z wieczornymi nabożeństwami 
majowymi. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Odwiedziny kapłańskie osób starszych i chorych we wtorek i w środę. 
Prosimy, aby rodziny pomyślały o osobach starszych i umożliwiły przyjęcie Komunii 

Świętej Seniorom. Prosimy również sąsiadów o taką pomoc.  
Przykazanie kościelne podpowiada: „przynajmniej raz w okresie wielkanocnym 

przyjąć Komunię Świętą”.  Nie pozbawiajmy takiej możliwości Starszych i Chorych. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W środę po majówkach kleryk Remigiusz zaprasza na „Krąg biblijny”. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W piątek rozpocznie się Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.  
Zapraszamy w dni nowenny na nabożeństwa majowe połączone z modlitwami do 

Ducha Świętego.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Istnieje możliwość  udziału  w spotkaniach religijnych.  
W gablotach znajdziemy bliższe informacje dotyczące wyjazdów: 

*  do Częstochowy na Ogólnopolskie Spotkanie Odnowy w Duchu Świętym w sobotę 20 maja. 
*  na Górę Świętej Anny na Pielgrzymkę osób modlących się w intencji kapłanów w sobotę 20 maja.  
*  do Częstochowy do Sanktuarium Krwi Chrystusa na uroczystości odpustowe w niedzielę 21 maja.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W sobotę 3 czerwca odbędzie się Spotkanie Młodych na Polach Lednickich znajdujących 
się niedaleko Gniezna.  

Organizujemy wyjazd autobusowy z naszego kędzierzyńskiego dekanatu.  
Wyruszamy w sobotę 3 czerwca rano o godz.5.30.  
Powrót planowany jest w niedzielę 4 czerwca w godzinach porannych. Zachęcamy do 

udziału szczególnie  młodzież, która przyjęła Sakrament Bierzmowania.  
Naprawdę warto chociaż raz wiarę przeżyć w zgromadzeniu młodzieży z całej Polski.  
Prosimy o zgłoszenia w ciągu najbliższego tygodnia u księdza Michała. 
W gablotach plakaty i bliższe informacje dotyczące wyjazdu na Spotkanie Młodych. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
W Gościu Niedzielnym: 
*  o konferencji w Londynie w którym wzięło udział 6000 liderów chrześcijańskich               

z całego świata, którzy przed dwa dni uwielbiali Boga, dzielili się świadectwem wiary                         
i nauczaniem. 

*  o przesłaniu świętego Stanisława dla współczesnych Polaków; 
*  warto przeczytać o tym co decyduje o losach świata; 
*  o nowym Centrum Miłosierdzia w Kluczborku 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


