
Wniebowstąpienie Pańskie
29 maja 2022 r.

1. W przyszłą niedzielę - o godz. 12:00, Ojciec Mateusz KRÓL OMI -
odprawi Mszę Św. prymicyjną. Nie będzie Mszy Św. o godz. 10:00,
czyli porządek Msze Św. w przyszłą niedzielę - o godz. 8:00, 12:00
oraz o 16:00. Kto może niech przybędzie pod dom rodzinny Księdza
Neoprezbitera, aby o 11:40 wyruszyć i wraz z rodziną przyprowadzić
Ojca Mateusza do kościoła. Po Mszy Św. Ksiądz Prymicjant udzieli
wszystkim indywidualnego błogosławieństwa.

2. Do wtorku, o godz. 18:00 - nabożeństwo majowe. We wtorek
przypada święto Nawiedzenia NMP. W środę rozpoczyna się miesiąc
czerwiec. Na zakończenie Mszy Św. będziemy odmawiać Litanię do
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

3. W piątek, przypada I piątek miesiąca. Od godz. 8:00 wraz z Ojcem
Mateuszem odwiedzimy chorych. Od godz. 17:30 – wystawienie
Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania ze spowiedzi. O
18:00 nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, Msza Św. i zmiana
tajemnic różańca św.

4. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać uroczystość Zesłania
Ducha Świętego.

5. Msze Św. od poniedziałku do piątku – po południu. W sobotę o godz.
16:00 Msza Św. ślubna.

Intencje Mszy św.:
- poniedziałek: + Stefan KOZAK
- wtorek: + Zdzisław CONKAŁA – dar od uczestników pogrzebu
- środa: + Józef POTOCZNY – 12 /od rodz. Dąbrowieckich i Lorenców/
- czwartek: + + Alina w 1 roczn. śm. i Józef w 4 roczn. śm.
JABŁONOWSCY
- piątek: Msza Św. dziękczynna za wspólnie przeżyte lata i rodzinę, w 33
roczn. ślubu Anny i Andrzeja RYBKA, z prośbą o Bożą opiekę i
błogosławieństwo w dalszym życiu

w przyszłą niedzielę:
- godz. 8:00 dziękczynno-błagalna w int. Wiesława MIKOŁAJCZYKA z ok.
70 urodzin, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Najświętszej
- godz. 12:00 Msza Św. Prymicyjna O. Mateusza w int. całej naszej
wspólnoty Parafialnej
- godz. 16:00 + Kazimiera/k./ SZUSTKIEWICZ



6. Wyrażam wdzięczność 9 rodzinom, które w mijającym miesiącu
złożyło ofiarę na potrzeby naszej Parafii. Złożono – 1320 zł. Za
przekazaną ofiarę. dziękuję również rodzicom dzieci
pierwszokomunijnych.

7. Na jakiekolwiek uroczystości nie mocujemy obrusów ani nakryć na
ławki i klęczniki przy pomocy pinezek i taśm.

8. Przy wyjściu ze świątyni jest do nabycia „Gość Niedzielny” oraz dla
dzieci czerwcowe wydanie „Małego Gościa”.


