Ogłoszenia parafialne
5 Niedziela Wielkanocna
15 maja 2022
1) Serdecznie dziękuję za posprzątanie naszego kościoła proszę o sprzątnięcie w bieżącym
tygodniu (mieszkańcy Żelisławek od strony Ulkowa)
2) Nabożeństwa majowe odprawiane są w maju w dni powszednie po Mszy św. o godz. 17.00.
Zapraszam do wspólnego śpiewu godzinek ku czci NMP w niedziele przed Mszą Św. o godz. 9.00. na
różaniec przed Mszą św. o godz. 11.00
3) Procesja Bożego Ciała w tym roku odbędzie się w Rębielczu
4) Spotkanie z Rodzicami dzieci przygotowujących się do 1 Komunii dziś po Mszy św. o godz.11.00.
Rocznica 1 Komunii Św. w Niedzielę za tydzień na Mszy o godz. 11.00 spotkanie z dziećmi w
czwartek o godz. 17.30 w kościele
5) Zapraszam do odwiedzin naszej strony internetowej.
6) Przy wyjściu z kościoła na ławce jest najnowszy nr Gościa Niedzielnego i Małego Gościa
Niedzielnego (8 zł.) – znajduje się w nim dużo ciekawych artykułów, zachęcam do lektury prasy
katolickiej.
7) Składam serdeczne podziękowania za wszelkie złożone ofiary oraz wpłacone na konto w
banku. Serdecznie dziękuję Wszystkim za pomoc i życzliwe wsparcie. Bóg zapłać!
Szczególnie dziękuję za ofiary z popredniej niedzieli na tacę remontowo gospodarcza
8) Wszystkim solenizantom i jubilatom najbliższego tygodnia życzę obfitości łask Bożych,
powierzam opiece Maryi i świętych Patronów.
9) Przy ołtarzu Matki Bożej umieszczona jest skrzynka i kartki na których można wypisać prośby i
dziękczynienia – będziemy je odczytywać oraz modlić się w wymienionych intencjach w środy w
czasie Nowenny (w łączności z Mszą św. wieczorną).
10)
Dziękuję za wszystkie życzenia i pozdrowienia świąteczne. Witając wszystkich
przybyłych Gości razem z nami świętujących Zmartwychwstanie Pańskie, życzę błogosławionych i
radosnych Świąt w gronie rodziny i bliskich. Wszystkich, którzy w najbliższym czasie będą obchodzili
swoje Urodziny, Imieniny, Rocznice czy Jubileusze powierzamy opiece Maryi i świętych Patronów.
Niech dobre przeżywanie tych dni, doda nam odwagi, abyśmy idąc za Zmartwychwstałym
Panem, nieśli w nas samych promień Jego miłości tym, których spotykamy. Niech nam Bóg
błogosławi.
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
V NIEDZIELA WIELKANOCNA 15 maja 2022r.
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– ++ Gertruda i Janusz Czubaccy i z Rodziny

11
16
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00

– ++ Józef i Piotr

– ++ Marian i Irena Szeremeta

PONIEDZIAŁEK 16 maja 2022r.
17

00

–

WTOREK 17 maja 2022r.
17

00

– + Danuta Baranowska (od Siostry)
ŚRODA 18 maja 2022r.

17

00

– o potrzebne łaski dla Sebastiana
CZWARTEK 19 maja 2022r.

17

00

– ++ Janina i Edmund Górscy, Jan Ładyński, Józef Lipiński i Bartosz Szczeblewski
PIĄTEK 20 maja 2022r.
17

00

–

SOBOTA 21 maja 2022r.
17

00

– ++ Siostra Zofia i Rodzice: Bronisława (ona) i Adam

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 22 maja 2022r.
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00

00

– + Jan Barto 8 r.śm. (od Żony i Dzieci)

– o Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Eryk Kreft z okazji 1 urodzin
16

30

– + Mama Bogumiła Orzołek 1 r.śm.

