
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
26.05.2019 R. 

  
1. Dziś Dzień Matki. Moje najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich matek. 
 
2. Na sumie I Komunia św. naszych dzieci. W związku z tym dodatkowa msza św. o godz. 
9.oo. 
 
3. Nabożeństwo majowe – godz. 16.3o. 
 
4. W tygodniu msze św. godz. 18.oo. Po mszy nabożeństwo majowe. To już ostatni 
tydzień tego pięknego nabożeństwa, które zbyt mocno nie zakorzeniło się w naszej 
religijności – niestety. 
 
5. Biały Tydzień dla dzieci, które dziś po raz pierwszy w pełni uczestniczą we mszy św. 
W sobotę msza będzie wyjątkowo rano. O godz. 9.oo. Zakończenie Białego tygodnia. 1-a 
sobota m-ca. Nie będzie mszy św. wieczorem. 
 
6. Przygotowanie do rocznicy I Komunii św. dla dzieci i rodziców we wtorek i czwartek. 
Zapraszam na nabożeństwo. Przygotowanie – po. 
 
7. Zbiórka ministrantów – środa po nabożeństwie. 
 
8. W piątek o godz. 17.oo spotkanie scholki. Początek nowenny przed uroczystością 
Zesłania Ducha Św. 
 
9. Za tydzień Wniebowstąpienie Pańskie. Rocznica I Komunii św. na mszy wieczornej. O 
16.3o nabożeństwo – zmiana tajemnic różańcowych. 
 
10. Bóg zapłać za sprzątanie k-ła, kwiaty pp.: rodzicom dzieci pierwszokomunijnych. Za 
dar ołtarza.. Panu W. Koczoniowi za wymalowanie części prezbiterium. p. katechetce za 
zaangażowanie I przygotowanie k-ła, dekoracji na I komunię św. a wcześniej na 
bierzmowanie. Na ten tydzień proszę pp.: rodziców dzieci rocznicowych. 
 
11. Możliwość spowiedzi przez cały tydzień. Dla dzieci rocznicowych, dla rodziców, 
wszystkich chętnych. 
 
12. Intencje mszalne: 
 
Poniedziałek: 
+Michalina, Piotr Nowak od s. Mariana 
 
Wtorek: 
+Karolina, Marcin, Jan, Daniela Kuźma 
 
Środa: 
+Józef Kotulski od córki 
 



Czwartek:  
+Józef Kotulski od wnuczki z rodz. 
 
Piątek:  
+Józef Kotulski od Franciszki Wartoń 
 
Sobota:  
+Józef Kotulski od Zenii Mierzwa z rodz. 
 
Niedziela:  
7.3o – +Józef Kotulski od pracowników szkoły 
10.3o – za parafian 
17.oo – rocznicowa 
 
13. Przygotowujemy się do misji parafialnych. 
 
14. Przygotowujemy się do jubileuszu parafii. Konkurs dla dzieci: Plastyczny. Związany z 
historią naszej parafii. Jeszcze raz przypominam o wystawie zdjęć. Jeśli ktoś chciałby 
udostępnić swoje zbiory. – proszę o przyniesienie... 
 


