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1. Wyrażam wdzięczność za piękne zaangażowanie się i udział w
procesji Bożego Ciała. Bogu dziękujemy z pogodę, a wszystkim
uczestnikom za atmosferę modlitwy. Jeszcze raz wyrażam
wdzięczność za przygotowanie ołtarzy.

2. W czwartek poświęcenie wianków z ziół i kwiatów.

3. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W dniu tym, nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych. W piątek
Msza Św. o godz. 7:30 oraz o godz. 18:00. Na godz. 7:30 zapraszam
dzieci oraz rodziców. Będziemy wspólnie dziękować za kończący się
Rok Szkolny.
Po Mszy Św. wieczornej, wystawienie Najświętszego Sakramentu i
nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.

4. Msze Św. w dni powszednie:
- jutro Mszy Św. nie będzie
- we wtorek, w czwartek i w piątek, o godz. 18:00
- w środę, o godz. 8:00
- w sobotę, we Fundacji

Intencje Mszy św.:
- we wtorek: + Stanisław RUTKIEWICZ – dar od uczestników

pogrzebu
- w czwartek: + Stanisław RUTKIEWICZ – dar od uczestników

pogrzebu
- w piątek:

1.) + Janina HARCZUK
2.) + Zdzisław BIENIEK

w przyszłą niedzielę:
- godz. 8:00 + Wacław i Jadwiga KOCIĘCCY oraz Aleksander i Helena
KRYSZTOFIAK
- godz. 10:00 dziękczynno-błagalna w int. Ireny KLONOWSKIEJ z ok.

90 roczn. urodzin, z prośbą o dar zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Najświętszej

- godz. 16:00 + Irena i Józef  HELLMONTS

5. Panu Jakubowi ZADOROŻNEMU dziękuję za ufundowanie
oranżady na Boże Ciało.

6. W tym tygodniu proszę o pomoc w sprzątaniu kościoła rodziny z
Gąsiorowa: PTASIEWICZ, CONKAŁA oraz KLUCZKOWSCY
Tomasz i Barbara.



7. Solenizantom nadchodzącego tygodnia: Alicjom, Wandom,
Zenonom, Janom, Danutom oraz pozostałym składam
najserdeczniejsze życzenia.

8. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia „Gość Niedzielny”. Warto
przeczytać artykuł o adoracji Najświętszego Sakramentu. Dla
rodziców i opiekunów polecam wywiad o zagrożeniach, na jakie są
narażone dzieci nadmiernie korzystające ze smartfonów i internetu.


