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Ogłoszenia Parafialne 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

2019-06-02 

Kalendarz liturgiczny: 

poniedziałek - wsp. św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy,  

sobota - wsp. św. Jadwigi,królowej. 

 

Nabożeństwa czerwcowe z litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa         

w niedzielę o g.15.30, a w dni powszednie o g.17.30. 

Dziś po Mszy św. o g.11.00 spotkanie rodzin, które chcą włączyć się w działalność              

Domowego Kościoła w naszej Parafii. 

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

Sakramentu, Nabożeństwo czerwcowe i wspólny Różaniec. O g.18.00 Msza św. w intencji Róż             

Różańcowych. 

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, po południu od g.17.00. Msza św.               

w intencji Straży Honorowej NSPJ o g.18.00. Wyjazd do chorych od g.9.00. 

Msza św. w intencji wiernych zmarłych wypominanych w wypominkach rocznych          

w sobotę o g.18.00. 

Składam serdeczne “Bóg zapłać”: rodzicom dzieci, które przystąpiły do I Komunii św.            

za dar bielizny kielichowej, rodzicom młodzieży,która przyjęła sakrament bierzmowania za          

dar ofiary na rzecz renowacji zabytkowej monstrancji. 

Serdeczne podziękowanie dla P. Marka Gurgula i jego pracowników za nasadzenia           

krzewów wzdłuż muru kościelnego przy ul. Niebieskiej.  

W niedzielę 9 czerwca br. o g.11.00 Uroczystość Złotych i Srebrnych           

Jubileuszów Małżeńskich. Prosimy Jubilatów o zapisywanie się w zakrystii na wspólną           

Mszę św. Jubileuszową. 

Pielgrzymka do Częstochowy odbędzie się w sobotę 15 czerwca br. Wyjazd           

o g.9.00 z parkingu przy kościele. Koszt 40 zł. Zapisy u S. Barbary w zakrystii. 

Opiekunowie Asysty Krakowskiej proszą o zgłaszanie się chętnych, zwłaszcza         

młodzieży męskiej i żeńskiej, na udział w uroczystościach w Kalwarii Zebrzydowskiej           

w dniach 12 - 18 sierpnia br. Zgłoszenia można składać do P. Lucyny Chlipała i Grażyny                

Śmiałek ze Świątnik, do P. Jerzego Wolaka z Poręby. 

Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek g.7.00 + Krzysztof Horosin 

wtorek g.7.00 + Marek Adamski 

środa g.7.00 + Marek Adamski 

czwartek g.7.00 + Mariusz Hojda 

piątek g.7.00 + Mariusz Hojda 

sobota g.7.00 + Mariusz Hojda 
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