PORZĄDEK NABOŻEŃSTW OD 03.05 DO 09.05.2021.

8:00
10:00
14:00
15:15

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 02.05.2021.
W intencji parafian.
W intencji dzieci przystępujących do I Komunii Świętej.
O ustanie epidemii, w intencji wszystkich chorych, osób w
niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego.
Nabożeństwo majowe.

PONIEDZIAŁEK – 03.05.2021; NMP Królowej Polski (uroczystość).
8:00 W intencji Katarzyny i Dominika Gruszków w 5. rocznicę ślubu.
10:00 Za + syna Piotra Czecha
14:00 W intencji ojczyzny.
15:15 Nabożeństwo majowe TYLKO dla dzieci komunijnych i ich rodziców.
Poświęcenie dewocjonaliów (medalików, krzyżyków itp.)
WTOREK – 04.05.2021; św. Floriana, męczennika (wspomnienie).
8:00
17:00 Nabożeństwo majowe.
18:00 W intencji strażaków.
ŚRODA – 05.05.2021.
17:30 Za + Damiana Wardęgę w 1. rocznicę śmierci.
Nabożeństwo majowe.

CZWARTEK – 06.05.2021; św. Filipa i Jakuba, Apostołów (święto).
8:00 O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
17:00 Nabożeństwo majowe.
18:00 Szkolna. W intencji misjonarzy.

PIĄTEK – 07.05.2021.
17:30 Za ++ braci Alojzego i Alberta Cieślików oraz ich ++ żony Jadwigę
i Krystynę.
Nabożeństwo majowe.
SOBOTA – 08.05.2021; św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona
Polski (uroczystość).
8:00 Za ++ rodziców Kałus i Jonderko.
17:00 Nabożeństwo majowe.
18:00 Za + Stanisława Pielę – od sąsiadów i parafian.

8:00
10:00
14:00
15:15

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 09.05.2021.
W intencji parafian.
Za ++ dziadków Franciszkę i Stanisława Sobeczków, Julię i Jana
Piontków.
O ustanie epidemii, w intencji wszystkich chorych, osób w
niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego.
Nabożeństwo majowe.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.

1. W poniedziałek (03.05) obchodzimy Uroczystość NMP Królowej Polski.
Msze św. jak w niedzielę (8:00, 10:00 i 14:00). Nabożeństwo majowe
w tym dniu będzie wyjątkowo tylko dla dzieci komunijnych i rodziców.

2. We wtorek (04.05) wspomnienie św. Floriana. Msza św. w intencji
strażaków będzie o 18:00 – będzie celebrował ks. Jarosław Buchenfeld.
Będzie również Msza o 8:00. Nabożeństwo majowe we wtorek –
wyjątkowo o 17:00.
3. Bierzmowanych zapraszam na spotkanie we wtorek o 19:00 do kościoła.

4. Msza św. szkolna w czwartek o 18:00 dla dzieci komunijnych i rodziców.
Na tę Mszę dzieci mogą przynieść ofiary na misje. W tym roku ze względu
na limity nie ma możliwości normalnego przeżywania tzw. białego
tygodnia, dlatego ta msza św. szkolna i majowe w poniedziałek jest tylko
dla nich. Majowe w czwartek o 17:00.

5. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i piątek miesiąca.
W czwartek Msza św. o powołania o godz. 8:00.
6. Na nabożeństwa majowe w tym tygodniu zapraszam: dzisiaj o 15:15, we
wtorek, czwartek i sobotę o 17:00, w środę i piątek po Mszy o 17:30.

7. W sobotę w katedrze będą święcenia diakonatu. Sześciu kleryków
zostanie wyświęconych do posługi w Kościele. Pamiętajmy o nich
w modlitwach.
8. W sobotę również przypada uroczystość św. Stanisława, głównego
patrona Polski.

9. Dziękuję rodzicom dzieci komunijnych za przygotowanie kościoła w tym
tygodniu i za prace wokół kościoła w tygodniu ubiegłym.

