
01.05 - VI Niedziela Wielkanocna - Niedziela Adoracyjna 
 

„Zmartwychwstały Jezus wstępuje do Ojca i posyła Kościołowi Ducha Świętego. To misterium 
jest treścią całego Okresu Wielkanocnego. Duch Święty nieustannie aktualizuje tajemnicę 
odkupieńczej śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Kościół prowadzony przez Ducha 
Świętego oczekuje na powrót Chrystusa i objawienie się niebieskiego Jeruzalem, w którym 
każdy z nas ma przygotowane dla siebie miejsce”. „Oremus” 
 
 

Niedziela 01.05.2016 
8.oo     +Ryszard Filar - jako dar od uczestników pogrzebu 
10.oo   +Tadeusz Karczmarz 15 r. śm. 
16.oo  +Zofia Sulkowska 5 r. śm. 
 

Wtorek - 3.05. - Uroczystość NMP Królowej Polski i rocznica Konstytucji 
8.oo     za Parafian 
10.oo   +Ryszard Filar 30 dzień 
16.oo    +Dariusz Nisio jako dar od uczestników pogrzebu 
 

Środa - 4.05. - Św. Floriana - patrona Strażaków - za wszystkich naszych Strażaków 
 

Czwartek, Piątek, Sobota godz. 18.oo: +Dariusz Niso (jako dar od uczestników pogrzebu) 
 

Niedziela 08.05.2016 - Odpust w parafii 
8.oo     +Stanisława i Michał Meisner 
10.oo   za Parafian - Odpust Parafialny 
16.oo  +Stanisław Pętlicki 
 

Msze św. za śp. Dariuszem Nisio: w 30 dzień dn.18.05. godz. 18.oo oraz jako dar od 
uczestników pogrzebu w dniach: 2, 3 (godz.16.oo);  5, 6, 7, 9. 10, 11, 12, 15 (godz.8.oo); 16, 17, 
21, 23, 24, 25, 26 (godz. 8.oo) 
 

- Dziękuję za sprzątanie kościoła i proszę rodziny - blok numer 66: Bajek, Cieszewski, 
Wrzesiński, Grzybowski 
 

- I Czwartek miesiąca - 18.oo - modlitwy o powołania i za powołanych 
 

- I Piątek - odwiedziny chorych godz. 8.oo i zmiana tajemnic Różańca - godz. 18.oo 
 

- I Sobota - oddajemy cześć Najświętszej Maryi Pannie 
  

- Zachęcam do zakupu Gościa Niedzielnego 
 

- Nasz odpust parafialny będzie w niedzielę 8 maja. Po uroczystej Mszy św. i procesji 
zapraszamy na festyn parafialny. Będzie dobra muzyka, przysmaki oraz napoje… Proszę 
przygotować ciekawe inscenizowane skecze do konkursu. Będą turnieje w bule i bilarda o 
Puchar Proboszcza. 
 

Nabożeństwo Majowe - codziennie o godz. 18.oo;  w niedzielę o 16.oo przed Mszą św. 
 

- Konkurs dla dzieci pt. „Matka Boska mieszka w Polsce” - zapraszam dzieci zawsze w 
niedzielę, środę i piątek - otrzymają książeczki i potem obrazki z Matką Boża! 
 
 


