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1. Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Po raz kolejny gromadzimy się na Świętej Wieczerzy, 

aby pokrzepiać się słowem Bożym i Chlebem eucharystycznym. Umocnieni Bożymi darami 

będziemy wkraczać w nowe wyzwania kolejnego tygodnia i dawać świadectwo wiary 

w Zmartwychwstałego Pana.  

 

2. W poniedziałek, 16 maja, przypada święto Świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. Był 

on jezuickim kapłanem, gorliwym głosicielem Ewangelii, który pracował na rzecz jedności 

Kościoła i ojczyzny. Zginął śmiercią męczeńską w 1657 roku. Niech jego wstawiennictwo 

wyprasza dar jedności naszym małym wspólnotom oraz całej ojczyźnie.  

 

3. W środę, 18 maja, przypada 102. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. To kolejna 

okazja, aby odkrywać na nowo słowa naszego Wielkiego Rodaka, który całe życie zawierzył 

Bogu przez ręce Maryi. Niech jego wstawiennictwo oraz orędownictwo Najświętszej Maryi 

Panny wyprasza nam Bożą pomoc w naszym codziennym życiu. Nabożeństwa majowe         

w naszej świątyni w dni powszednie po Mszy św. wieczornej, w niedzielę o godz. 17:30. 

Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby uwielbiać Matkę Zbawiciela śpiewem Litanii 

loretańskiej.  

 

4. Kończąc tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne dziękujemy za naszych 

kapłanów polecając ich modlitwie, również z okazji zbliżających się rocznic święceń 

kapłańskich.  Ksiądz proboszcz 18 maja – 42 rocznica, ks. Mirosław 10 czerwca – 22 

rocznica i ks. Michał 26 maja - 4 rocznica. Naszą modlitwą obejmujemy również księży 

rodaków: ks. Wacława Kozickiego, ks. Władysława Rusnaka, ks. Roberta Krzysztofiaka,     

ks. Jana Klimka, ks. Stanisława Chorągwickiego, o. Adama Michorczyka oraz siostry 

zakonne: s. Krystynę Białoń, s. Halinę Białoń, s. Beatę Białkowską, s. Jolantę Bielińską,       

s. Agnieszkę Bielińską, s. Danutę Krzanik, s. Kingę Niedośpiał, s. Marię Wietrzyk,                

s. Magdalenę Żuchowicz, s. Elżbietę Adamczyk. 

 

5. W minioną niedzielę Rada parafialna przyjęła 7.030 zł, na konto remontowe przekazano 

2.050 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Dzisiaj po Mszach świętych przed kościołem 

kiermasz ciast, z którego dochód zostanie przeznaczony na operację i leczenie Maksymiliana 

Palaca naszego dwuletniego parafianina chorego na złożoną wadę serca. Rodzicom dzieci 

komunijnych dziękujemy za dar ołtarza, dzięki któremu odnowiono sześć zabytkowych 

mosiężnych świeczników. 

 

6. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszły do wieczności: Śp. Anna 

Węglarz, Śp. s. Genowefa Zajkowska. Wieczne odpoczywanie… 

 

7. Polecamy prasę katolicką. W ,,Gościu Niedzielnym” znajdziemy artykuł o kanonizowanym 

właśnie Karolu de Foucauld i o miejscach w których zrodziło się i dojrzewało Jego 

powołanie. W ,,Niedzieli” m.in. o zjawisku tzw. religii internetowej i przeniesieniu życia 

duchownego do przestrzeni wirtualnej.  

 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożych darów oraz 

opieki Maryi – Wspomożycielki Wiernych. 
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