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1. 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II obchodzimy w poniedziałek, 18 maja. 

Z tej racji dziś o godz. 1015 zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna za 

pontyfikat i kanonizację papieża Polaka.   

2. Nabożeństwo majowe dziś  o godz. 1815. 

3. Zgodnie z zarządzeniem władz dotyczącym ilości wiernych podczas 

zgromadzeń religijnych /1 osoba na 10 m2/, Msze św. są odprawiane od dziś 

w dni powszednie, niedziele i święta w kościele górnym według 

dotychczasowego porządku, ale z ograniczeniem do 90 osób uczestniczących 

w nabożeństwie. Wierni „ponadliczbowi” mogą uczestniczyć na 

nagłośnionym terenie przed kościołem. Przypominamy, że podczas 

nabożeństw uczestnicy są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa. Świątynia 

nasza jest otwarta całodobowo. Korzystajmy z niej w tym czasie, szczególnie 

poza stałymi godzinami nabożeństw.  

4. Nabożeństwa majowe w dni powśzednie bezpoś rednio po Mśzy ś w. o godz. 1800,     

w niedzielę i ś więta o godz. 1815. 

5. Nabożeństwo do Św. Józefa o rozeznanie i rozwój powołania 

chrześcijańskiego przez mężczyzn we wtorek, 19 maja o godz. 2000. Do udziału 

w śpośo b śzczego lny zapraśzamy Pano w: dziadko w, ojco w, męz o w, młodych 

przygotowujących śię do śakramentu małz en śtwa. Naboz en śtwo zakon czy śię 

Apelem Jaśnogo rśkim o godz. 2100.   

6. Nabożeństwo do św. Rity o rozeznanie i rozwój powołania chrześcijańskiego 

przez kobiety i dziewczęta w piątek,  22 maja o godz. 2000. Naboz en śtwo 

zakon czy śię Apelem Jaśnogo rśkim o godz. 2100.  



7. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzic  będziemy w przyśzłą 

niedzielę, a od piątku rozpoczynamy Nowennę do Ducha S więtego. 

8. Wszystkim, którzy w tym trudnym czasie poczuwają się do materialnej 

odpowiedzialności za świątynię i parafię składamy serdeczne „Bóg zapłać” 

za każdą ofiarę do puszek w kościele i wpłatę na konto parafialne. W intencji 

wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów parafii odprawiana jest w każdą 

pierwszą niedzielę miesiąca Msza św. dziękczynna o godz. 1015. 

9. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 

10. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie rano i wieczorem. Ośoby 

zaintereśowane zapraśzamy do zakryśtii. 

11. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” moz na 

otrzymac  po Mśzach ś w. Cena tygodnika to 6 zł. pluś dobrowolna ofiara na druk 

kolorowej wkładki i funduśz miniśtrancki. 

12. W minionym tygodniu poz egnaliś my w naśzym koś ciele śp. Justynę Szewczyk. 

Pamiętajmy o niej w naśzych modlitwach. Wieczny odpoczynek ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


