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Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Kalendarz liturgiczny:
poniedziałek - wsp. NMP z Fatimy,
wtorek - święto św. Macieja,apostoła,
czwartek - święto św. Andrzeja Boboli,prezbitera i męczennika.
Dziś po Mszy św. o g.11.00 w salce przy plebanii spotkanie rodzin, które chcą włączyć
się w działalność Domowego Kościoła w naszej Parafii.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas nabożeństw majowych, które
odprawiamy w niedzielę i święta o g. 1530, a w dni powszednie o g. 1730.
W poniedziałek Nabożeństwo Fatimskie. O g.17.30 wystawienie Najświętszego
Sakramentu, majówka, Różaniec z procesją wokół kościoła i Msza św. Prosimy przynieść
świece.
Spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania we wtorek - kl.VI,VII g.19.00,
kl.VIII g.19.30.
Dzieci przygotowujące się do I Spowiedzi i Komunii św. wraz z rodzicami zapraszamy
na Triduum modlitewne w środę, czwartek i piątek. Uczestniczymy w “majówce” i Mszy św.
wieczornej.
Msza św. i Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia w piątek o g.18.00.
W sobotę o g.9.00 spowiedź św. dla dzieci przystępujących do I Komunii św.
i rodziców.
W niedzielę o g.11.00 Uroczystość I Komunii św. Ze względu na ograniczoną ilość
miejsc prosimy, aby osoby niezainteresowane wybrały inną godzinę uczestniczenia we
Mszy św. niedzielnej.
Msza św. w I Rocznicę Komunii św. w poniedziałek 20 maja o g.18.00.
Spotkanie rodziców młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania we
wtorek 21 maja o g.19.00.
Sakramentu bierzmowania naszej młodzieży udzieli ks. bp Janusz Mastalski 31 maja
br. podczas Mszy św. o g.18.00.
“Bóg zapłać” za ofiary dziś złożone, które przeznaczymy na pokrycie kosztów prac
porządkujących teren przed plebanią i salkami.
Intencje pogrzebowe:
poniedziałek g.7.00 + Mieczysław Baran
środa g.7.00 +Zofia Chudzik
czwartek g.7.00 +Zofia Chudzik
piątek g.7.00 +Zofia Chudzik
sobota g.7.00 +Zofia Chudzik
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