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1. Dzisiaj (w sobotę) o 1730 odprawiana będzie Msza święta niedzielna.
2. W poniedziałek, o godzinie 1800, w kościele w Borkach, młodzież klasy VIII z naszej parafii,
przyjmie sakrament bierzmowania. Szafarzem sakramentu będzie ks. bp Artur Ważny. Módlmy się w
intencji kandydatów do bierzmowania, aby jak najowocniej przyjęli ten sakrament, i mieli odwagę
świadczyć w życiu codziennym, że wierzą w Chrystusa. Z tej racji, w poniedziałek Msza św. będzie
w naszym kościele o 1700, a po niej – nabożeństwo majowe.
3. Od wtorku do soboty Msza św. będzie o 1730 a po niej – nabożeństwo majowe.
4. We środę od godziny 1700 będzie różaniec, który poprowadzi Róża Zofii Bobro.
5. W najbliższą niedzielę, Uroczystość Odpustowa w naszej parafii. Po rannej Mszy św., będzie
nabożeństwo majowe. Natomiast sumie będzie przewodniczył i kazanie odpustowe wygłosi, ks.
Krzysztof Ciebień, proboszcz parafii św. Kazimierza w Radgoszczy. Zapraszam na sumę dzieci
pierwszokomunijne w strojach, dzieci do sypania kwiatów i do dzwonienia. Bardzo proszę strażaków
o niesienie baldachimu podczas procesji oraz bierzmowanych, o przygotowanie i niesienie
feretronów. W uroczystość odpustową, będą trzy Msze Święte w naszym kościele, a więc: w sobotę o
1730, w niedzielę o 800, i suma o 1100. W sobotę, od 1630 będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi
– będzie też spowiadał ks. z Radgoszczy.
6. Dziękuję za sprzątanie kościoła w tym tygodniu: Grażynie Podosek, Genowefie Burzec, Angelice
Dziedzic, Zofii Dziedzic. Dziękuję za ofiarę z okazji kwiatów. Bardzo proszę o pełnienie tej posługi
w obecnym tygodniu: Stanisławę Wąż, Bernadetę Bobro, Zofię Forgiel, Annę Dynak.
7. Niektórzy parafianie pytają, kiedy będziemy malować kościół po pożarze. Otóż sprawa ma się tak:
prawie 3 lata temu złożyłem wniosek do Ministerstwa o dofinansowanie na termomodernizację
kościoła i plebanii. Przez pandemię a pewnie teraz przez wojnę, wniosek utknął w Ministerstwie (tak
samo jest z innymi parafiami, które składały takie wnioski). Gdybyśmy dostali to dofinansowanie, to
będą zmieniane okna w kościele i docieplane ściany. W tym dofinansowaniu przewidziane jest
również, po wymianie okien, malowanie kościoła. Owszem, można by teraz wymalować kościół, ale
przed tymi pracami, nie ma to sensu. Problem jest w tym, że nie wiadomo, kiedy będzie to
dofinansowanie i nie wiadomo czy ono w ogóle będzie. Jedna z parafii otrzymała odpowiedź z
ministerstwa, że wniosków jest dużo, pieniędzy mało i nie wiadomo, kiedy się sprawa zakończy.
Myślałem, żeby może poczekać jeszcze do wiosny przyszłego roku, i jeśli tego dofinansowania nie
będzie, to sami byśmy zaczęli wymianę okien, a potem malowanie kościoła. Wszelkie uwagi na ten
temat proszę kierować do komitetowych, i przy najbliższym spotkaniu z radą podejmiemy decyzję.
Spotkanie Rady Parafialnej będzie na plebanii 29 maja, po rannej Mszy św., czyli za 2 tygodnie.
8. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień – oddzielna kartka.
9. Proszono o ogłoszenie, że dzisiaj mija termin płatności II raty podatku.
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 majowych.

