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6 Niedziela Wielkanocy – A - 14.05.2023 r.  

 

1. Dzisiaj (w sobotę) o 1730 odprawiana będzie Msza św. niedzielna.  

 

2. Dzień Pierwszej Komunii św. dzieci klas trzecich, który dzisiaj przeżywamy, niech będzie dla nas 

okazją do szczególnego uczczenia Najświętszego Sakramentu.   

  

3. W najbliższym tygodniu dzieci pierwszokomunijne będą przeżywały tzw. Biały Tydzień. Zapraszam 

więc codziennie, z rodzicami, na Mszę św. i nabożeństwo. Msza święta będzie codziennie  o 1730, a 

po niej – nabożeństwo. W przyszłą niedzielę, nabożeństwo majowe, będzie po Mszy św. o godzinie 

1200. Serdecznie zapraszam na modlitwę.   

 

4. W tym tygodniu, przypadają dawne Dni Krzyżowe przed Wniebowstąpieniem Pańskim. Ponieważ, 

nie zawsze w tych dniach łatwo jest znaleźć księdza do koncelebry, dlatego przez cały ten tydzień 

będę odprawiał Msze święte w intencji ludzi podejmujących wszelki trud pracy, a więc, pracujących 

na roli jak i zawodowo, oraz o chronienie nas od klęsk i nieszczęść. Serdecznie zapraszam na 

modlitwę. 

   

5. We środę od godziny 1700 będzie różaniec, który poprowadzi Róża Anny Sipior.  

  

6. W sobotę o 1730 odprawiana będzie Msza św. niedzielna. 

 

7. Dziękuję za sprzątanie kościoła w tym tygodniu: Krystynie Mendys, Danucie Podosek, Małgorzacie 

Galus, Dorocie Kupiec. Dziękuję za ofiarę z okazji kwiatów, a rodzicom dzieci pierwszokomunijnych 

dziękuję za kwiaty. Bardzo proszę o pełnienie tej posługi w obecnym tygodniu: Dorotę Toczek, 

Teresę Toczek, Ewę Frączek, Martę Baran.              

 

8. Dziękuję za ofiary na wymianę okien w zakrystii i kaplicy. Złożyli je w ostatnim tygodniu:  

✓ Z ul. Kopernika – Elżbieta i Krzysztof Kogut.  

✓ Z ul. Mickiewicza – Halina i Stanisław Więcław. 

✓ Z ul. Okrężnej – Janina i Marian Kupiec. 

✓ Z ul. Szkolnej – Teresa Józef i Michał Pyzik.   

   

9. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień – oddzielna kartka. 

 

10. Tym, którzy w tym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny czy jubileusze składam serdeczne 

życzenia, i zapraszam do uczestnictwa we Mszy świętej i przyjęcia Komunii świętej. Wszystkim 

parafianom i gościom, życzę dobrego tygodnia i zapraszam do udziału w  nabożeństwach o 

błogosławieństwo w pracy i o urodzaje.  
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