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1. Dziś IV Niedziela Wielkanocy zwana także Niedzielą Dobrego Pasterza. 
W sposób szczególny modlimy się dziś o powołania kapłańskie i zakonne.

2. Dziś na Mszy świętej o godz. 1030 pierwsza grupa dzieci z Niedźwiady, Popowa, 
Zielkowic i szkoły oo. Pijarów będzie miała Uroczystość Pierwszej Komunii świętej. 
Przez najbliższy tydzień po uroczystości dzieci będą uczestniczyły w codziennych 
nabożeństwach majowych i wieczornych Mszach świętych, dziękując za dar 
zjednoczenia z Panem Jezusem

3. Dla dzieci z Klas III ze szkoły podstawowej nr 1 Uroczystość I Komunii świętej 
odbędzie się w następną Niedzielę – 19 maja na Mszy św. o godz. 1030. Spotkania 
przygotowujące do Liturgii tej Uroczystości odbędą się w najbliższym tygodniu w 
poniedziałek, wtorek i czwartek o godz. 1600. Spowiedź dzieci i rodziców odbędzie 
się w piątek 17 maja o godz. 1600. 

4. Dzieci klas IV szkoły podstawowej będą miały swoją Uroczystość Rocznicy 
Pierwszej Komunii Świętej za dwa tygodnie – w niedzielę 26 maja na Mszy świętej o 
godz. 1030. Bliższe informacje przekażą dzieciom katecheci na lekcjach religii.

5. Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe w naszej Bazylice Katedralnej codziennie 
po modlitwie różańcowej, czyli o godz. 1730. Zachęcamy do modlitwy przy 
kapliczkach i krzyżach przydrożnych.

6. Młodzież klas VIII szkół podstawowych, przygotowująca się do sakramentu 
bierzmowania, będzie miała dzień skupienia w najbliższą sobotę 18 maja w budynku 
dawnego Gimnazjum nr 1 w godzinach 1000 - 1500 pod opieką Ks. Sebastiana i 
siostry Małgorzaty. Skupienie poprowadzi Dobromir Makowski. Obecność 
kandydatów jest obowiązkowa.

7. Siostra Małgorzata zaprasza dziewczęta z klas ósmych szkoły podstawowej i 
starsze na wyjazd rekolekcyjno-wypoczynkowy do Zakopanego w dniach 30.06 – 
05.07. Siostra zaprasza także dziewczęta i chłopców od 16 roku życia na rekolekcje 
Ruchu Czystych Serc w terminie 29.07 – 05.08. Bliższe informacje i zapisy u siostry 
Małgorzaty.

8. Dziękujemy za ofiary złożone dziś na tacę, a przeznaczone na cele inwestycyjne. 
W II niedzielę kwietnia zebraliśmy na tace inwestycyjną 7869 zł. Serdeczne „Bóg 
zapłać!” wszystkim ofiarodawcom.

9. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy zmarłych: +Śp. Zbigniewa Banaszkiewicza, 
+Śp. Irenę Kolos, +Śp. Danutę Modrak, +Śp. Andrzeja Fabijańskiego i +Śp. S. 
Bernadetę Leokadię Adamas. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 


