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           1. Z okazji Niedzieli Biblijnej zapraszamy dzisiaj do udziału w nabożeństwie słowa     
             Bożego o godz. 1730, które poprowadzi Akcja Katolicka.
           

2. Rozpoczyna się czas tegorocznych egzaminów dojrzałości. Wszystkich 
maturzystów, ich rodziców zachęcamy do modlitwy o dary Ducha Świętego. 

3. Przez cały miesiąc gromadzimy się na nabożeństwach majowych. Zapraszamy do 
tej szczególnej maryjnej modlitwy codziennie o godz. 1800. Po nabożeństwie Msza 
Święta. Zachęcamy do śpiewu litanii także przy kapliczkach na terenie parafii i w 
domach.
           

           4. Przeżywamy Biały Tydzień. Dzieci pierwszokomunijne na Mszą Św. i nabożeństwo
            przychodzą w swoich strojach komunijnych.

5. Środa Nowenna do Matki Bożej Niustającej Pomocy połączona z Nabożeństwem 
Majowym. W środę przypada uroczystość św. Stanisława, patrona Polski

6. W przyszłą, czwartą niedzielę Wielkanocy, zwaną niedzielą Dobrego Pasterza, 
pragniemy modlić się w intencji o nowe powołania kapłańskie i do życia 
konsekrowanego.

7. Poniedziałek   - 1700 spotkanie dla Rodziców i Dzieci z klas 4 tych przed rocznica I 
komunii świętej,
poniedziałek  -  1845   spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania z klas 3 gimnazjum 
i klas 8, 
wtorek  - 1845  spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania z klas 6 :  dla młodzieży z 
Trzesnia i  Sandomierza, 
środa - 1845   dla mlodziezy klas 6 z Sokolnik Furman i Orlisk.

8. W przyszła niedzielę o godz. 1015 rocznica   I Komunii św.  Dzieci, które w 
ubiegłym roku przyjęły I Komunię św. dziękować będą za dar Eucharystii

9. Dziękujemy rodzicom  dzieci pierwszokomunijnym  za kwiaty,  przygotowanie  i 
porządki generalne w kościele, wokół kościoła na parkingach i koszenie trawy na 
uroczystość I Komunii Świętej. O sprzątanie i porzątki w kościele prosimy rodziców 
dzieci które będą przeżywać rocznicę I Komunii św.

10. W czwartek, 9 maja 2019 roku, w godz.: 600  do 900, na parking przed 
wikarówką można dostarczyć zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Dochód z 
akcji wspiera fundusz pomocowy dla chrześcijan w ubogich krajach.

11. Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu urodziny i imieniny składamy serdeczne 
życzenia. 



                       

 


