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Rozpoczęliśmy miesiąc maj, nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30. We wtorek 3.05
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Msze św. według porządku niedzielnego. W
poniedziałek Biuro Parafialne będzie nieczynne.
W przyszłą sobotę o godz. 18.00 i niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 9.30 i o 11.30 będziemy
przeżywali uroczystość Pierwszej Komunii św. 103 dzieci z naszej Parafii. Dzieci wraz z rodzicami
polecamy naszym modlitwom.
W tym tygodni ks. Waldemar Ćwik będzie obchodził święto swojego patrona. Msza św. w intencji Ks.
Waldemara będzie we wtorek o godz. 10.00. Księdzu Waldemarowi dziękujemy za posługę w naszej
Parafii.

W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca, modlimy się w intencji powołań. W pierwszy piątek
miesiąca okazja do spowiedzi św. dla uczniów klas IV i V od godz. 16.00, dla uczniów klas VI do VIII
od godz. 16.30, a od 17.30 dla licealistów i dla dorosłych. W sobotę I sobota miesiąca, o 11.15
Różaniec, a o 12.00 Msza św. Fatimska. Ks. Robert udaje się z Komunią św. do chorych.
W poniedziałek zapraszamy na kolejną katechezę dotyczącą odnowienia swojej wiary, początek o
godz. 18.00. Młodzież licealną zapraszamy w środę na spotkanie o godz. 19.00, w czwartek oaza
młodzieży z klas 6-7 spotka się o godz. 18.30. W piątek nie będzie spotkania dla młodzieży
bierzmowanej z klas 8.
W sobotę 7.05 rozpoczynamy cykl 5 spotkań przygotowujących do lektoratu. Zapraszamy wszystkich,
którzy chcieliby czytać Słowo Boże podczas liturgii. Jest to kurs przeprowadzany dla całego
Dekanatu Fordon, początek o godz. 10.00.

W środę rozpoczynamy czas matur, módlmy się za maturzystów o światło Ducha Świętego, o
pomyślne zdanie egzaminów i o dobry wybór drogi życiowej. Msza św. w intencji maturzystów we
wtorek 3.05 o godz. 20,00 w kościele zakończona Apelem Jasnogórskim.
W przyszłą niedzielę II niedziela miesiąca, składka będzie przeznaczona na cele budowlane. W
zeszłym tygodniu zebraliśmy 1750 zł na Caritas z okazji Dnia Dobra.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: artykuły o wojnie sprawiedliwej i apel Papieża
Franciszka byśmy nie przyzwyczajali się do wojny. Koszt 8,00. Wychodząc z kościoła można zabrać
publikację By odnowić oblicze ziemi wyłożoną na stolikach.
Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na wyjazd do Częstochowy w sobotę 21.05. Koszt wyjazdu 100
zł. zapisy w zakrystii.
Czteroletnie Studium Organistowskie DB przyjmuje zapisy kandydatów na nowy rok szkolny,
egzamin wstępny odbędzie się w piątek 24 czerwca o godz. 1900 przy kościele św. Stanisława na
Siernieczku.
Polećmy dobremu Bogu naszych zmarłych: śp. Bernard Grylewicz l. 78, zam. ul. Rodzinna 4 oraz śp.
Alojzy Cholewczyński l. 83, zam. ul. Golloba 16. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz
Panie...

