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1. Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Polsce przeżywamy Święto 
Dziękczynienia. Po mszach św. zbiórka do puszek na świątynię Opatrzności Bożej. 

2. O godz. 16.3o nabożeństwo. Zmiana Tajemnic różańcowych. Na wieczornej mszy św. 
rocznica I Komunii św. 

3. Przez cały tydzień nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Św. W najbliższy 
wtorek rozpoczynamy Misje Święte. Program: We wtorek zostaną rozdane książeczki 
przygotowane na jubileusz naszej parafii. Będzie w nich dokładny program Misji. 
Postarajmy się je właściwie przeżyć, by uczestnictwo w nich było też świadectwem 
naszej troski o życie religijne. I rozwój naszej wiary, pogłębienie życia chrześcijańskiego. 
Powiem Wam jeszcze tylko, że gdy powstawała nasza parafia 50 lat temu na spowiedź 
rekolekcyjną przychodziło ponad 900 osób, jeszcze na początku tego stulecia ponad 700, 
a terasz ledwo połowa z tego. 

4. Pierwszy czwartek i piątek m-ca. 

5. Bóg zapłać za sprzątanie k-ła, przygotowanie do roczny rodzicom dzieci rocznicowych. 
Na ten tydzień proszę pp.: Bańka, Piskur, Gorczyca, Mierzwa. 

6. Piątek – niedziela. Klimontów. Diecezjalne Dni Młodych. Przypominam młodzieży po 
sakramencie Bierzmowania tej szczególnej okazji spotkania z Bogioem w gronie 
młodych ludzi z całej diecezji. Chętnych proszę o zgłoszenia. Organizujemy wyjazd w 
terenu Tbga. Młodzież, która w tym roku przyjęła bierzmowania proszona jest o 
podejście do zakrystii. 

7. Wycieczka ministrantów, scholki, dzieci ze świetlicy w Góry Świętokrzyskie, park 
miniatur, Ujazdu. Chciałbym do niedzieli włącznie zamknąć listę. Dlatego proszę o 
rozmowę z rodzicami i zgłoszenia. Wyjazd we wtorek 18.06. Przed zakończeniem roku 
szkolnego. 

 6. Intencje mszalne: 

Poniedziałek:  
40-lecie sakr..małż Alicja – Wiesław Marszałek 

Wtorek:  
+Agnieszka Turek w + 

Środa: 
 9.oo – w intencji Stanisława z okazji 70-ej rocznicy urodzin +ks. Antoni Sanecki od 
parafian 
18.oo – +Czesława, Piotr, Bolesław 



Czwartek:  
9.oo – +Aniela Rutowska 
+ks. Antoni Sanecki od parafian 
18.oo – +Janina Ofiara od rodz. Renaty Komada 

Piątek:  
9.oo – +Mieczysław Kalinka od rodz. Machała 
18.oo – +Józef Kotulska od sąsiadów 

Sobota: 
9.oo – +Mieczysław Kalinka od sąsiadów 
18.oo – +Jan Dąbal w 2-ą + od c. Iwony z rodz. 

Niedziela:  
7.3o – z r. MBNP (Z. Gorczyca) o błogosł. B. dla ss. różańcowych, ich rodzin, kapłana. 
10.3o – za parafian 
17.oo – Jan – Maria Weartoń 40-a rocz. Ślubu 
 


