
 Zesłanie Ducha Świętego  
31 maja 2020 r. 

 
1. Przeżywając miesiąc czerwiec - oddajemy cześd Najświętszemu Sercu Pana 

Jezusa. Litania do Sercu Pana Jezusa w dni powszednie po Komunii Św. a w 
niedziele śpiew Litanii przed sumą, czyli o 9:45. 
 

2. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Od godz. 
17:30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwośd skorzystania ze 
spowiedzi. O 18:00 – nabożeostwo do Serca Pana Jezusa, Msza Św. i zmiana 
tajemnic różaoca.  
Na piątkową liturgię proszę o przybycie młodzież przygotowującą się do 
bierzmowania. 
 

3. Odwiedziny chorych - w sobotę od godz. 8:00. 
 

4. W przyszłą niedziele będziemy przeżywad uroczystośd Trójcy 
Przenajświętszej.  
W przyszłą niedzielę, na Mszę Św. o godz. 16:00, zapraszam – wraz z 
rodzicami – dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. 
 

5. Przygotowujemy się do uroczystości Bożego Ciała. Proszę o przygotowanie 
ołtarzy:  

- mieszkaoców bloku nr 68 – przy posesji paostwa Król. 
      - mieszkaoców z kolejnego dużego bloku – przy posesji pani Plucioskiej  
     - mieszkaoców ul. Sezamkowej – przy kapliczce św. Floriana 
      - mieszkaoców ul. Kościelnej – przy kościele 
 

6. Intencje Mszy św.: 
 - piątek, godz. 7:30 + Stefan BODZIOCH – Msza Św. gregoriaoska 
      godz. 18:00 + Adam i Marianna MICHALAK  

oraz zmarli z rodziny MICHALAKÓW  i  SOBIECHÓW 
  - sobota, godz. 12:00 Msza Św. chrzcielna 
         godz. 18:00 + Stefan BODZIOCH – Msza Św. gregoriaoska 
  w przyszłą niedzielę: 
   - godz. 8:00 + Janina i Franciszek BEDNARCZYK, Zofia i Stanisław 

BAJEK oraz Jan i Kazimierz 
   - godz. 10:00 w intencji Parafian 
   - godz. 16:00 + Stefan BODZIOCH – Msza Św. gregoriaoska 
            

7. Dziękuję za sprzątanie kościoła. Następne sprzątanie za dwa tygodnie. 
 



8. Podobnie, jak w roku ubiegłym, odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Dochód z materiałów – pozyskanych z 
demontażu tychże urządzeo - zostanie przeznaczony na misje.  
Od czwartku do soboty włącznie, można przywozid: telewizory, 
akumulatory, monitory, komputery, drukarki, pralki, lodówki, odkurzacze, 
telefony, radia, baterie, kable, mikrofalówki itp. Przywiezione rzeczy 
składamy po prawej stronie schodów plebani.  
Mieszkaocy Witramowa tenże sprzęt składają w ciągu tego tygodnia na 
posesji p. Grzegorza STASZEWSKIEGO a mieszkaocy Gąsiorowa na 
przyczepie p. Sławomira KACZMARCZYKA.  

 
9. Wyrażam wdzięcznośd siedemnastu rodzinom, które w bieżącym miesiącu 

złożyły ofiarę na potrzeby naszej Parafii. Złożono 1 480 zł. Kwota ta została 
przeznaczona na pokrycie kosztów wykonanego chodnika. Całkowity koszt 
wykonanego chodnika – 16 000 zł.  
Zwracam się z prośbą do Rodzin, które mogą złożyd datek na ten cel - o 
przekazanie dobrowolnej ofiary. 

   
 10. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia „Gośd Niedzielny”.  
 
 

   


