Ogłoszenia duszpasterskie
8.07.2018
Kolekta przeznaczona na potrzeby naszej parafii i kościoła.
Serdecznie dziękuję za każdą złożoną ofiarę
1. Do nabycia prasa katolicka: „Gość Niedzielny” , „Mały Gość” i
nasza gazetka „ Królowa Aniołów”
2. Przypominam, że w okresie wakacyjnym wszystkie Msze św.
wieczorne w tygodniu są o godz. 17.00
W każdą sobotę o godz. 16.30 wystawienie Najświętszego
Sakramentu i adoracja w ciszy. W tym czasie też okazja do spowiedzi
świętej
3. We wtorek obchodzimy ŚWIĘTO GRADOWE.
O godz.17.00 zostanie odprawiona Msza św. do Bożej Opatrzności w
int. mieszkańców Wilkowyj, rolników i gospodarzy z prośbą o
ochronę przed klęską gradobicia i niepogody oraz o Boże
błogosławieństwo w pracy
4. W ten czwartek nie będzie wyprawy rowerowej.
5. Dzieci, które nie wyjechały na wakacje zapraszam na Msze św. w
piątek o godz. 17.00
Te, które wyjeżdżają na wakacje: obozy, kolonie, rodzinny
wypoczynek, proszę by pamiętały o udziale we Mszy św. niedzielnej i
codziennej modlitwie.
Tak jak w poprzednie lata zachęcam do wysłania kartki pocztowej na
probostwo, z krótkim opisem lub rysunkiem. Wszystkie kartki będą
sukcesywnie umieszczane na tablicy w kąciku dziecięcym
Wszystkim wyjeżdżającym w tym tygodniu na wakacje i urlop
życzymy miłego wypoczynku i szczęśliwego powrotu do domu

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
8-15.07.2018
8.07 14 Niedziela Zwykła
8.00 Za + syna Andrzeja Zackiego w 31 rocznicę śmierci
11.00 Do Bożej Opatrzności w intencji Danuty Barszcz z okazji urodzin i rocznicy ślubu i
wnuka Mateusza z okazji 10 urodzin w podziękowaniu za otrzymane dobro, z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny
16.00 Za + Elżbietę Porszke w rocznicę ziemskich urodzin
9.07 Poniedziałek
17.00 Za ++ Tomasza i Waleskę Tatoj, Marię Bromboszcz i za ++ z pokrewieństwa i sąsiadów
10.07 Wtorek Święto Gradowe
17.00 Do Bożej Opatrzności w int. mieszkańców Wilkowyj, rolników i gospodarzy z prośbą
o ochronę przed klęską gradobicia i niepogody oraz o Boże błogosławieństwo w rolniczej
pracy
11.07 Środa Święto Św. Benedykta, patrona Europy
17.00 Za + Henryka Marczyk – 30 dniowa
12.07 Czwartek Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
8.00 Za parafian
13.07 Piątek Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
19.00 Wieczór Fatimski : Msza św., Różaniec i procesja ze świecami
14.07 Sobota
16.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy.
Okazja do spowiedzi św.
17.00 Za + matkę Janinę Dudek w 2 rocznicę śmierci
15.07 15 Niedziela Zwykła
8.00 Za + Jadwigę Cholewka – Marczyk – od sąsiadów z ul. Wiejskiej i Obywatelskiej
11.00 Za ++ Ryszarda i Martę Buczek i Agnieszkę i Pawła Buczek
16.00 Przez wstawiennictwo Anioła Stróża w int. Róży Susek z okazji I rocznicy urodzin, w
podziękowaniu za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla niej i całej rodziny

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
15-22.07.2018

15.07 15 Niedziela Zwykła
8.00 Za + Jadwigę Cholewka – Marczyk – od sąsiadów z ul. Wąskiej i Obywatelskiej
11.00 Za ++ Ryszarda i Martę Buczek i Agnieszkę i Pawła Buczek
16.00 Przez wstawiennictwo Anioła Stróża w int. Róży Susek z okazji I rocznicy urodzin, w
podziękowaniu za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla niej i całej rodziny
16.07 Poniedziałek Wspomnienie NMP z Góry Karmel
17.00 Za ++ rodziców Martę i Pawła Witańskich
17.07 Wtorek
8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – z ofiar składanych do naszej skarbonki
18.07 Środa
17.00 Intencja wolna
19.07 Czwartek
8.00 Za parafian
20.07 Piątek
17.00 Za ++ Leszka Bator i Adama Toporek
21.07 Sobota
16.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy.
Okazja do spowiedzi św.
17.00 Do Bożej Opatrzności w int. Anny Wołoszyn z okazji 18 urodzin, w podziękowaniu za
dar życia i otrzymane dobro, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla niej i całej rodziny
22.07 16 Niedziela Zwykła
8.00 Do Bożej Opatrzności w int. Moniki Porwolik z okazji 70 urodzin, w podziękowaniu za
dar życia i otrzymane dobro, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla niej i całej rodziny
11.00 Do Bożej Opatrzności w int. Piotra Skutela z okazji 70 urodzin, w podziękowaniu za
dar życia i otrzymane dobro, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla niej i całej rodziny
Chrzest: Leon Żebracki i Hanna Skrzypek
16.00 Za + Jana Brożek w 10 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny Brożek
Chrzest: Radosław Ksiondz

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
22-29.07.2018
22.07 16 Niedziela Zwykła
8.00 Do Bożej Opatrzności w int. Moniki Porwolik z okazji 70 urodzin, w podziękowaniu za
dar życia i otrzymane dobro, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla niej i całej rodziny
11.00 Do Bożej Opatrzności w int. Piotra Skutela z okazji 70 urodzin, w podziękowaniu za
dar życia i otrzymane dobro, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla niej i całej rodziny
Chrzest: Leon Żebracki i Hanna Skrzypek
16.00 Za + Jana Brożek w 10 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny Brożek
Chrzest: Radosław Ksiondz
23.07 Poniedziałek Święto św. Brygidy, patronki Europy
17.00 Za + Marię Macherzyńską w rocznicę śmierci, męża Antoniego i za ++ z rodziny
24.07 Wtorek
8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące – z ofiar składanych do naszej skarbonki
25.07 Środa
17.00 Intencja wolna
26.07 Czwartek Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców NMP
8.00 Przez wstawiennictwo św. Anny w int. wdów naszej parafii i imienniczek św. Anny
27.07 Piątek
17.00 Intencja wolna
28.07 Sobota
16.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy.
Okazja do spowiedzi św.
17.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Anioła Stróża w int. Maksymiliana
Batkowskiego z okazji I urodzin, w podziękowaniu za dar życia , z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla niego, rodziców i chrzestnych
29.07 17 Niedziela Zwykła
8.00 Za ++ z rodziny Gruchlik
11.00 Za + Krystynę Rogacką w 20 rocznicę śmierci i męża Bronisława
16.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej w Guadelupy w int.
uczestników Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii i rodzin, które gościły młodzież z
Meksyku

