
1. Nabożeństwo majowe - W naszym kościele nabożeństwo majowe odprawiamy po
Mszy Świętej wieczornej ok. godz. 18.30, a w niedzielę o godz. 17.30.
Przypominamy, że podczas nabożeństw modlimy się o pokój na Ukrainie.
Zachęcamy wszystkich do licznego udziału w tym pięknym nabożeństwie.

2. Spotkanie – Dziś po Mszy św. o godz. 18.00, odbędzie się spotkanie z rodzicami
dzieci klas czwartych, które w tym roku szkolnym będą przeżywały rocznicę Pierwszej
Komunii Św. Informujemy, że rocznica Pierwszej Komunii Św. odbędzie się w niedzielę
22 maja na Mszy św. o godz. 10.30. Natomiast w przyszłą niedzielę – 22 maja, po Mszy
św. o godz. 18.00, odbędzie się spotkanie Rodziców, młodzieży klas ósmych, która 29
maja ma zamiar przystąpić do sakramentu bierzmowania.

3. Nabożeństwo do św. Anny - Informujemy, że w miesiącu maju, ze względu na
nabożeństwa majowe odprawiane bezpośrednio po Mszy św. wieczornej, poniedziałkowe
modlitwy za wstawiennictwem św. Anny, będziemy odmawiali przed Mszą św., czyli
o godz. 17.45.

4. Kalendarz Liturgiczny - W poniedziałek obchodzić będziemy święto św. Andrzeja
Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski. Niech ten święty Patron, wyprasza
naszej Ojczyźnie pokój i bezpieczeństwo.

5. Nowenna - We wtorek, kolejny dzień nowenny przed uroczystością Św. Antoniego
z Padwy. Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 18.00. Po Mszy św., wraz
z Litanią Loretańską zostaną odmówione modlitwy nowennowe. Kartki z intencjami
prosimy składać do puszki mieszczącej się przy ołtarzu św. Antoniego.

6. Pielgrzymka – Jak ogłaszaliśmy nasza parafia organizuje trzydniową, autokarową
pielgrzymkę szlakiem św. Jana Pawła II w dniach 10-12 czerwca 2022 r. W programie
pielgrzymki: Kraków- Łagiewniki, Zakopane, Kalwaria Zebrzydowska i Wadowice.
Ze względu na wzrost cen paliwa, koszt pielgrzymki zostanie podniesiony o 30 zł od
osoby. Dlatego też całościowy koszt wyjazdu wynosi 480 zł i obejmuje: autokar, noclegi,
posiłki i ubezpieczenie, nie obejmuje natomiast biletów wstępu do muzeów.
Bardzo prosimy o regulowanie należności za wyjazd.

7. Ofiara – W minionym tygodniu zostały złożone ofiary na kościół: z Twardej 100 i 200
zł. Wszystkim Ofiarodawcom za ten dar serca serdecznie dziękujemy.

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia.
Wszystkim życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże.



8. Zmarli – W minionym tygodniu, odeszli do Pana śp.+ Sławomir Tokarski lat 51 oraz
Marek Smok lat 67.
Wieczny odpoczynek …


