
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW OD 10.05 DO 16.05.2021.
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 09.05.2021.8:00 W intencji parafian.10:00 Za ++ dziadków Franciszkę i Stanisława Sobeczków, Julię i Jana Piontków.14:00 O ustanie epidemii, w intencji wszystkich chorych, osób wniebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego.15:15 Nabożeństwo majowe.

PONIEDZIAŁEK – 10.05.2021.17:30 Procesja błagalna o urodzaje do krzyża przy ul. Wyzwolenia.Za + Marię Krziżok – od pracowników ZSP Babice.
WTOREK – 11.05.2021.17:30 Procesja błagalna o urodzaje do krzyża przy ul. Wiejskiej na posesjirodziny Gabryś.O urodzaje.
ŚRODA – 12.05.2021.17:30 Procesja błagalna o urodzaje do krzyża przy ul. Adamowickiej.
CZWARTEK – 13.05.2021; NMP Fatimskiej (wspomnienie).17:00 Adoracja17:30 Za + męża Ericha Gołąbka, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo.
PIĄTEK – 14.05.2021; św. Macieja, Apostoła (święto).17:30 Za + Elżbietę Nowak – od chrześniaków.
SOBOTA – 15.05.2021.8:00 Za ++ Zofię i Augustyna Czogalików.18:00 W intencji parafian.Chrzest: Antoni Taborski.

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGONIEDZIELA – 16.05.2021.8:00 W intencji parafian.10:00 Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą odalsze błogosławieństwo w intencji Marii i Pawła Źrebców.14:00 O ustanie epidemii, w intencji wszystkich chorych, osób wniebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego.15:15 Nabożeństwo majowe.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Na dzisiejsze nabożeństwo majowe zapraszam na 15:15. W czwarteki piątek majowe po Mszach św. wieczornych, a w sobotę o 17:00.
2. Przypominam o dzisiejszej zbiórce do puszek na pomoc poszkodowanymw pożarze. Można również dokonywać wpłat na konto parafialne.
3. Od poniedziałku do środy przypadają tzw. Dni Krzyżowe, w których modlimysię o urodzaje pod krzyżami w naszej parafii. Tradycyjnie będziemy wyruszaćz kościoła o 17:30 do poszczególnych krzyży, w czasie procesji modlić siębędziemy o dobre urodzaje oraz o błogosławieństwo dla każdej ludzkiejpracy, jak również oddamy cześć Maryi, a po powrocie sprawować będziemyMsze św. Zapraszam do udziału rolników, dzieci (zwłaszcza komunijne wswoich strojach) i wszystkich parafian.
4. Młodych bierzmowanych zapraszam na spotkanie we wtoreko 19:00.
5. W tym tygodniu nie będzie Mszy św. szkolnej. Wszystkie dzieci i młodzieżzapraszam do udziału w procesjach Dni Krzyżowych.
6. Od piątku rozpoczyna się Nowenna przed Uroczystością Zesłania DuchaŚwiętego.
7. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
8. Dziękuję za przygotowanie kościoła na niedzielę. W tym tygodniu pracowałypanie: Weronika Dziedzioch, Kornelia Gruszka, Katarzyna Gruszka, AnnaKalyciok i Jolanta Tomala.
9. Na nabożeństwach majowych często śpiewamy Litanię Loretańską. Do tejlitanii co jakiś czas są dołączane nowe wezwania. W „Gościu Niedzielnym”mogliśmy przeczytać o nowo dodanych wezwaniach. Warto je dopisać doDrogi do Nieba, byśmy mogli wspólnie odmawiać jednolity tekst:

a. Po wezwaniu „Matko Kościoła” jest wezwanie: „Matko Miłosierdzia”
b. Po wezwaniu „Matko łaski Bożej” jest: „Matko Nadziei”
c. Po wezwaniu „Matko dobrej rady” jest: „Matko sprawiedliwościi miłości społecznej”
d. Po wezwaniu „Ucieczko grzesznych” jest: „Pociecho migrantów”
e. Po wezwaniu „Królowo różańca świętego” jest „Królowo rodzin”

W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym” jest jako dodatek cały tekst tej litanii.


