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1. W piątek o godz. 17:00 - nabożeństwo Drogi Krzyżowej a w niedzielę o
9:40 - Gorzkie Żale.
Na Drogę Krzyżową w sposób szczególny zapraszam kandydatów do
bierzmowania oraz dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Św.

2. W piątek przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość ta
znosi obowiązek postu od potraw mięsnych.
Tego dnia Ojciec Święty Franciszek dokona Aktu Poświęcenia Rosji i
Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Jednocześnie Papież prosi, aby
pasterze i wierni na całym świecie trwali w tym samym czasie
zjednoczeni na modlitwie, pod przewodnictwem Biskupa Rzymu.
Kościół w Polsce pragnie odpowiedzieć na to papieskie wezwanie,
dlatego w piątek we wszystkich kościołach w Polsce o godz. 17:00, w
jedności z Następcą Świętego Piotra wzniesiemy modlitwy do Boga,
odmawiając Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu
Maryi. Tego dnia należy odprawić Eucharystię w intencji pokoju w
Ukrainie oraz w intencji nawrócenia Rosji.

3. W przyszłą niedzielę na Mszę Św. o godz. 16:00 zapraszam – wraz z
rodzicami - dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. Zostaną
poświęcone oraz wręczone książeczki do modlitwy.

4. Msze Św. w ciągu tygodnia: w poniedziałek oraz we wtorek - o godz.
8:00. Od środy do piątku – o godz. 8:00 oraz o 17:00. W sobotę - we
Fundacji. Msze poranne będą w salce, wieczorne w kościele.

5. Intencje Mszy Św.
- poniedziałek, godz. 8:00 + Feliks ORKISZ (7 Msza Św. gregor.)
- wtorek, godz. 8:00 + Feliks ORKISZ (8 Msza Św. gregor.)
- środa, godz. 8:00 + Feliks ORKISZ (9 Msza Św. gregor.)

godz. 17:00 +Kazimierz FILIPEK w 30 roczn. śm. oraz jego rodzice
- czwartek, godz. 8:00 + Feliks ORKISZ (10 Msza Św. gregor.)

godz. 17:00 + Zdzisław BIENIEK – dar od uczestników pogrzebu
- piątek, godz. 8:00 + Feliks ORKISZ (11 Msza Św. gregor.)

godz. 17:00 w intencji pokoju w Ukrainie oraz o nawrócenie Rosji
- sobota, godz. 15:00 /we Fundacji/ + Feliks ORKISZ (12 Msza Św.
gregor.)



w przyszłą niedzielę:
- godz. 8:00 Msza Św. dziękczynno-błagalna w int. Jarosława KAŁAPUS z
ok. 60 urodzin, z prośbą o dar zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Najświętszej
- godz. 10:00 + Feliks ORKISZ (13 Msza Św. gregor.)
- godz. 16:00 + Jadwiga KACZMARCZYK – dar od uczestników pogrzebu

6. Wyrażam wdzięczność za złożone w minioną niedzielę ofiary na misje.
Złożono – 258 zł.

7. W sobotę o godz. 9:30 – spotkanie ministrantów. W tym tygodniu
proszę o pomoc w sprzątaniu kościoła rodziny z Waplewa: Państwa
KRYSZTOFIAK, JAKUBOWSKICH oraz CHRZANOWSKICH.

8. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia „Gość Niedzielny”. Jest również
do nabycia specjalne wydanie „Gościa” poświęcone św. ojcu Pio. Cena
– 10 zł.
W nim m. in.: - opowieść o Jego rodzinie i rodzinnej miejscowości;

- o tym, jak Ojciec Pio przeżywał Mszę Św.;
- o stygmatach, które nosił 50 lat;
- o cudach za Jego wstawiennictwem i ulubione modlitwy


