Ogłoszenia duszpasterskie
VII Niedziela Wielkanocna
13.05.2018
1. Chrystus wstąpił do nieba, ale jest również realnie obecny wśród nas, podzielmy się tą
Dobrą Nowiną, przez świadectwo codziennego życia.
2. Dziś Msze św o godz: 7.00, 9.00 i o 11.00. O 16.00 nabożeństwo majowe przy kapliczce
na posesji PP. Prusów.
3. Dzięki Firmom, które pracowały gratis przy budowie Ołtarza polowego, możemy
z zaoszczędzonej kwoty zrobić chodnik, jak pogoda pozwoli i ludzie pomogą, to na Boże
Ciało powinniśmy już mieć chodnik.
4. Bóg zapłać Panu Tadeuszowi Goleniec za przywiezienie i ofiarowanie kruszywa na
utwardzenie drogi do Ogrodu Różańcowego.
5. Mam jeszcze jedna prośbę, potrzeba kilku mężczyzn, by posprzątać strych nad zakrystią,
ponieważ są tam trociny i resztki drewna od remontu dachu, musimy to posprzątać i we
wrześniu zabezpieczyć przed kornikami i ocieplić wełną. Proszę chętnych zgłosić się do Pani
Basi.
6. W tym tygodniu będziemy przeżywali:
• codziennie nabożeństwa majowe o godz 18.00;
• w poniedziałek św. Macieja Apostoła;
• we wtorek św. Zofii męczennicy;
• w środę św. Andrzeja Boboli kapłana i męczennika, który patronuje naszemu
biskupowi diecezjalnemu, pamiętajmy o naszym biskupie w modlitwach;
• w środę: różaniec o 17.30 poprowadzi róża Pana Andrzeja Mróz;
• w środę: po Mszy Św. wieczornej spotkanie kl. VII wraz z rodzicami w salce
katechetycznej;
• w piątek o 17 spotkanie aspirantów;
• w najbliższą niedziele Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
7. O przygotowanie Ołtarzy na Boże Ciało proszę:
• 1. Rotowskie - przy Figurce na palcu przykościelnym;
• 2. Centrum - przy budynku Straży;
• 3. Granice Gnojnickie - Ogród Różańcowy;
• 4. Wieś od Lipnicy - przy Plebani.
8. Pani Sołtys informuję, że II rata podatku rolnego można zapłacić we wtorek 15 maja od
15.40 do 18.00 w budynku OSP. W najbliższa niedzielę 20 maja zebranie wiejskie
o godz. 13.30, w budynku OSP - więcej informacji na stronie Gminy.
9. Bóg zapłać za sprzątanie Kościoła proszę, następujące rodziny: Kozdroń Stanisław,
Kozdroń Krzysztof, Kozdroń Wojciech, Dębiec Joanna.
10. Warto nabyć "Gościa Niedzielnego"; w nim między innymi: "Naszym powołaniem jest
niebo".

Intencje Mszy Świętych
14.05.2018 - 20.05.2018

Poniedziałek 14.05.2018
• 18.00: + Michał Potocki w 4 rocz + od siostry Agnieszki z mężem
Wtorek 15.05.2018
• 18.00: + Zofia i Władysław Warzecha od rodz Ryszarda
Środa 16.05.2018
• 18.00: + Ludwik, Karolina i Stanisławę Kałuża, + Jana Kołodzieja
Czwartek 17.05.2018
• 18.00: + Stanisław Podrygała w 2 rocz + i zm. z rodzin od rodziny
Piątek 18.05.2018
• 18.00: + Andrzej Kozdroń w 30 dzień + od żony i dzieci
Sobota 19.05.2018
• 18.00: + Michał Potocki od rodzeństwa, taty i babci
Niedziela 20.05.2018
• 7.00: + Stanisław Gajda /greg/
• 9.00: +Zofia i Władysław Warzecha Józef Ząbkowski od Heleny i Stanisława
Ząbkowskich z rodz
• 11.00: + Rozalia i Stanisław Zięć, + Genowefa i Leon Kałuża

