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Z okazji 75 - rocznicy powstania KS “ORZEŁ”, dziś o g.10.30 w hali sportowej              

przy ul. Niebieskiej, zostanie odprawiona uroczysta Msza św. o wieczny pokój dla zmarłych             

założycieli i działaczy oraz o Boże błogosławieństwo dla wszystkich, którzy dziś tworzą            

społeczność klubu. Po Mszy św. organizatorzy zapraszają na program artystyczny i zwiedzanie            

okolicznościowej wystawy. 

Po Mszy św. o g.11.00 w salce przy plebanii spotkanie rodzin, które chcą włączyć się               

w działalność Domowego Kościoła w naszej Parafii. 

Zmiana tajemnic różańcowych we środę o g.17.30. Msza św. w intencji Róż            

Różańcowych o g.18.00. 

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

chorych o g.9.00. Msza św. w intencji Straży Honorowej NSPJ o g.18.00. Adoracja             

Najświętszego Sakramentu o g.20.15. 

W I sobotę miesiąca o g.17.30 Różaniec, Adoracja, a następnie Msza św.            

wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP. 

Za tydzień Niedziela Zapustna, którą corocznie przeżywamy jako Niedzielę         

Eucharystyczną z adoracją Najświętszego Sakramentu w godzinach między Mszami św.          

Porządek Adoracji: 
po Mszy św. o g.7.00 -  Róże Różańcowe niewiast, 

po Mszy św. o g.9.00-  młodzież i grupa oazowa, 

od g.11.45 do 12.30 -  mężczyźni ze Świątnik, 

od g.12.30 do 13.15 -  mężczyźni z Podlesia, 

od g.13.15 do 14.00 -  mężczyźni z Poręby, 

od g.14.00 - dzieci, służba liturgiczna ,schola, 

od g.15.00 - Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Na zakończenie po Mszy św. o g.16.00 Wieczór Uwielbienia z błogosławieństwem           

Najświętszym Sakramentem. 

Intencje Mszy św. na II półrocze 2019 r. będą przyjmowane od 5 III /tj. wtorku/ po                

Mszy św. porannej. 

Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek g.7.00 + Paweł Świętalski 

wtorek g.7.00 + Ryszard Tychmański 

 g.7.00 + Stanisław Mieszaniec 

środa g.7.00 + Ryszard Tychmański 

           g.7.00 + Stanisław Mieszaniec 

czwartek g.7.00 + Ryszard Tychmański 

piątek g.7.00 + Ryszard Tychmański 
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