
 Wniebowstąpienie Paoskie  
2 czerwca 2019 r. 

 
1. Przeżywając czerwiec oddajemy cześd Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 

W dni powszednie litania do Serca Pana Jezusa na zakooczenie Mszy Św. a 
w niedziele – przed sumą, czyli o godz. 9:45. 

 
2. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Od godz. 8:00 –

odwiedziny chorych. Od 17:30 – sakrament spowiedzi. Następnie Msza 
Św., nabożeostwo do Serca Pana Jezusa i zmiana tajemnic różaoca św. 

 Prośba do rodziców - dzieci, które przystąpiły do I Komunii Św. - aby w 
 piątek przybyły i poprzez spowiedź oraz pełny udział we Mszy Św.
 rozpoczęły przeżywanie dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. 
 
3. W przyszłą niedziele będziemy przeżywad uroczystośd Zesłania Ducha 

Świętego.  
 

4. Msze św. w ciągu tygodnia: jutro poza Parafią, w środę o 7:30, w pozostałe 
dni o godz. 18:00 

 
5. Intencje Mszy św.: 
 - wtorek, godz.18:00: + Władysław KOLEC – dar od uczestników pogrzebu 
 - środa, godz. 7:30: + Tadeusz GRECKI 
 - czwartek, godz. 18:00: + Tadeusz GRECKI 

  - piątek, godz. 18:00: + Edward BOCHENEK w 30 dzieo po śm.   
  w przyszłą niedzielę: 
  - godz. 8:00 + + Janina i Franciszek BEDNARCZYK, Zofia i Stanisław BAJEK 

oraz Jan ŁUKASIK 
  - godz. 16:00 + Tadeusz GRECKI 
            
 6. W tym tygodniu proszę o pomoc w sprzątaniu kościoła rodziny z Waplewa: 

 NACHULUK, KLONOWSCY oraz PIESIAK. Proszę o wcześniejsze 
 poinformowanie o terminie przybycia. 

   
7. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia „Gośd Niedzielny” a dla dzieci  

„Mały Gośd”. 
 
 
 
 
 
 



Wyrażam słowa wdzięczności 74 rodzinom, które złożyły ofiary na 
wynagrodzenie dla organisty. W tym: dwie – rodziny dokonały 

wpłaty dwukrotnie  a dwie ofiary były – anonimowe.  Złożono – 
2 350 zł. 

W tym roku – do tej pory – honorarium organisty wyniosło – 2 750 
zł. (17 razy) 

Dziękuję  rodzicom młodzieży bierzmowanej za przekazaną ofiarę 
na rzecz Parafii – złożono 530 zł. 

oraz za przekazaną ofiarę dziękuję również rodzicom dzieci 
Komunijnych – złożono 710 zł. 

W ostatnim czasie Parafia zakupiła dwie kosiarki (z napędem oraz 
żyłkową), drabinę, zamiatarkę, został zamówiony wózek - w lutym 

nabyto dwa ornaty oraz trwają prace przy ukooczeniu wiaty. 
 
 

   


