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Kalendarz liturgiczny:

poniedziałek - Uroczystość NMP Królowej Polski,

wtorek - Święto św.Floriana,męczennika,patrona miasta Krakowa,

środa - wsp. św. Stanisława Kazimierczyka,prezbitera,

czwartek - Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba,

sobota - Uroczystość św. Stanisława,biskupa i męczennika,patrona Polski

i archidiecezji krakowskiej.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas nabożeństw majowych, które

odprawiamy w niedzielę i święta o g. 15.30, a w dni powszednie o g. 17.30.

Jutro Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze św.

o g.7.00, 9.00, 11.00, 16.00. Na każdej Mszy św. odnowimy Akt Zawierzenia Matce Bożej

Jasnogórskiej.

To także dzień imienin S. Dobrawy, naszej organistki, którą polecamy modlitwom

wiernych, szczególnie na Mszy św.o g. 9.00, którą odprawimy w Jej intencji.

Spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania kl.VI i VII we wtorek

o g.19.00.

We środę zmiana tajemnic różańcowych. O g.17.30 wystawienie Najświętszego

Sakramentu i wspólny Różaniec. O g.18.00 Msza św. w intencji Róż Różańcowych.

O godz. 19.oo spotkanie w kościele dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i

Komunii św.

W I czwartek miesiąca o g.18.00 Msza św. o powołania kapłańskie i zakonne

z naszej wspólnoty parafialnej.

W I piątek miesiąca spowiedź św. rano od g.6.30 i po południu od g.17.00.

Nabożeństwo majowe o g.17.30. Msza św. w  intencji  Straży  Honorowej  NSPJ  
o   g.18.00.   Adoracja Najświętszego Sakramentu o g.20.15. Wyjazd   do   chorych   od   g.9.00.

Msza św. w intencji wiernych zmarłych wypominanych w wypominkach rocznych

w sobotę o g.18.00.

Składka w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na modernizacyjne ogrzewania i prace

posadzkarskie w naszej świątyni.

Ofiary można składać na konto Parafii -

Bank Pekao S.A. 46 1240 1444 1111 0000 0937 1011.

Intencje pogrzebowe:

wtorek g.7.00 + Olga Bilska

środa g.7.00 + Olga Bilska

czwartek g.7.00 + Olga Bilska
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