Ogłoszenia duszpasterskie
17.06.2018
Dziś 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. W czwartek o godzinie 17.00 spowiedź dzieci klas trzecich.
3. W piątek o godz. 9.00 Msza św. na zakończenie roku szkolnego i
katechetycznego. Serdecznie zapraszam dzieci z przedszkola, szkoły,
rodziców i wychowawców. Po Mszy św. uroczysta akademia w
szkole. Od godz. 8.30 spowiedź dzieci klasy IV, V, VI i VII
4.Za tydzień przeżywać będziemy niedzielę turystyki. W związku z
pierwszą niedzielą wakacji, po każdej Mszy św. w sobotę i w niedzielę
po Mszach św. odbędzie się poświęcenie motocykli i samochodów

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
17-24.06.2018

17.06 11 Niedziela Zwykła
8.00 Do Bożej Opatrzności w intencji Jana Toporek z okazji urodzin, w podziękowaniu za
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
11.00 Do Bożej Opatrzności w intencji Marty i Stanisława Forma z okazji 45 rocznicy ślubu,
córki Sylwii i Jana Witek z dziećmi z okazji 15 rocznicy ślubu, w podziękowaniu za
otrzymane dobro z prośbą o błogosławieństwo dla nich oraz syna Arkadiusza i Anny Forma z
dziećmi o opiekę Matki Bożej
Chrzest: Jessica Uright, Michalina i Zuzanna Czech
15.30 Nieszpory
16.00 Za + Agnieszkę Marcol w 10 rocznicę śmierci i jej ++ rodziców
Chrzest: Agata Lebiedź
18.06 Poniedziałek
18.00 Za + Artura Badeja w 1 rocznicę śmierci
19.06 Wtorek
8.00 Do Bożej Opatrzności w int. Adriana Moćko z okazji 14 urodzin, w podziękowaniu za
dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
20.06 Środa
17.30 Nabożeństwo do Matki Bożej Rozwiązującej Więzy
18.00 Za + Jerzego Krenczyk w 3 rocznicę śmierci
21.06 Czwartek
7.30 Wystawienie i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem
8.00 Za + Ingeborgę Kret – od sąsiadów
22.06. Piątek
9.00 Msza św. na zakończenie roku szkolnego w int. uczniów i nauczycieli naszej szkoły i
przedszkola
16.00 Przez wstawiennictwo Aniołów Stróżów w int. Łucji i Mateusza Skapczyk z okazji I
rocznicy urodzin, w podziękowaniu za dar ich życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
nich, rodziców i chrzestnych
23.06. Sobota
16.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy
17.00 Za + Franciszka Pawełczyk z okazji jego ziemskich urodzin
24.06 12 Niedziela Zwykła
8.00 Za + Pawła Mazur z okazji ziemskich urodzin i ++ z całej rodziny
11.00 Do Bożej Opatrzności w intencji Pauliny Stasieczek z okazji 17 urodzin, w
podziękowaniu za dar życia i otrzymane dobro, z prośbą o błogosławieństwo dla całej rodziny
16.00 Za + Józefa Macioszek w 25 rocznicę śmierci

