OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Składamy „Bóg zapłać” Bractwu
Adoracji Najśw. Sakramentu, Domowemu Kościołowi oraz ludziom
dobrej woli za przygotowanie Ciemnicy i Grobu Bożego oraz wszystkim,
którzy włączyli się poprzez ofiary
złożone na kwiaty do naszej świątyni.
Dziękujemy naszym Kapłanom, Parafianom, organistom, chórowi „Soli
Deo” na czele z panią Jadwigą, Oazie
Młodzieżowej a także Liturgicznej
Służbie Ołtarza za przygotowanie
Triduum Paschalnego.
2. Jutro drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Porządek Mszy św. jak
w każdą niedzielę. Składka przeznaczona jest na KUL.
3. Od piątku trwa nowenna do Miłosierdzia Bożego, Dzisiaj i jutro nowenna o g. 11.30. W pozostałe dni
o godz. 17.30. W przyszłą niedzielę
w uroczystość Miłosierdzia Bożego.
O godz. 15.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i godzina święta.
4. W naszym Dekanacie rozpoczną
się obchody Kongresu Eucharystycznego Diecezji Sandomierskiej.
Msza św. na rozpoczęcie w kościele
Matki Bożej Różańcowej o godz.
18.00. W naszym kościele uroczysta
Msza św. we wtorek 26 kwietnia
o godz. 18.00, po Mszy całodobowa
adoracja. W środę 27 kwietnia
o godz. 16.30 Eucharystia na zakończenie i procesja Eucharystyczna do parafii Zwiastowania Pańskiego braci Kapucynów.

5. W dniu 22 kwietnia - w piątek, po
Msz św. wieczornej nabożeństwo do
św. Rity wraz z poświęceniem róż.
Serdecznie zapraszamy.
6. W tym tygodniu po gruntownym
remoncie, zainstalowaniu ogrzewania
podłogowego, nowej posadzki z kamienia - morawica oraz podjazdu dla
osób niepełnosprawnych zostanie
otwarta Kaplica Zmartwychwstania.
7. Składamy serdeczne Bóg zapłać
mieszkańcom bl. 4 przy ul. Siedlanowskiego za ofiarę na
kwiaty
i sprzątanie kościoła. Msza św.
w ich intencji we wtorek o godz.
18.00. W nadchodzącym tygodniu
o wystrój świątyni prosimy, by zadbali mieszkańcy z ulicy Siedlanowskiego 6.
8. Dziękujemy za złożone ofiary na
tacę i na konto bankowe parafii z racji niedzieli inwestycyjnej.
9. W minionym tygodniu Pan powołał do wieczności śp. Helenę Kosma,
oraz Juliannę Broniszewską. Polećmy
zmarłych z naszej parafii, naszych
bliskich zmarłych i poległych na
wojnie Bożemu Miłosierdziu…

Wszystkim Wam drodzy Parafianie i Goście życzymy radosnych i błogosławionych Świąt
Wielkanocnych. Niech Pan Jezus
Zmartwychwstały obdarza potrzebnymi łaskami oraz silną
wiarą, nadzieją i miłością. Życzymy pokoju serca, zdrowia
i radości na każdy dzień.

INTENCJE MSZALNE
17 KWIETNIA 2022 R. – NIEDZIELA
6.00 – rezurekcja za parafian
6.00 – za śp. Ks. Krzysztofa Surmę (greg. 16)
6.00 – o dar nieba dla śp. Jadwigi Łoin
9.00 – za śp. Franciszkę Kopacz – od syna
10.30 – za śp. Jana Zająca – od żony Stanisławy
10.30 – o Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty w rocznicę urodzin
12.00 – o dar głębokiej wiary dla całej rodziny
16.00 – za śp. Ks. Krzysztofa Surmę – od przyjaciół Małgorzaty i Władysława
18.00 – za śp. Antoniego Zarębskiego i jego
rodziców Irenę i Edwarda oraz śp. Weronikę
i Władysława Kowalskich
18 KWIETNIA 2022 R. – PONIEDZIAŁEK
7.00 – o radość wieczną dla Rozalii i Piotra
9.00 – za śp. Zofię Zielińską
10.30 – o dar nieba dla śp. Jadwigi Łoin
10.30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie i opiekę
Matki Bożej dla Danuty i Andrzeja z okazji
rocznicy ślubu
12.00 – za śp. Ks. Krzysztofa Surmę (greg. 17)
16.00 – za śp. Michalinę i Stanisława Kosior
i śp. Jerzego Leszczyńskiego
18.00 – o dar nieba dla śp. Bartosza
19 KWIETNIA 2022 R. – WTOREK
6.00 – o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców bloku 4 przy ul. Siedlanowskiego
6.00 – za śp. Emila Ludian w 1. rocz. śmierci –
od żony i dzieci
7.00 – za śp. Kazimierza Kapuśniak – od
uczestników pogrzebu
18.00 – za śp. Ks. Krzysztofa Surmę (greg. 18)
18.00 – za śp. Stanisława Czaję – od uczestników pogrzebu
18.00 – za śp. Teresę Skupińską – od brata Stanisława i bratowej
18.00 – za śp. Krystiana Wisłockiego – od koleżanek i kolegów córki Eweliny
20 KWIETNIA 2022 R. – ŚRODA
6.00 – za śp. Ks. Krzysztofa Surmę (greg. 19)
6.00 – za śp. Małgorzatę Pliszka – od koleżanek
i kolegów z pracy z firmy Andor
7.00 – za śp. Zofię Wojciechowską – od sąsiadów z bloku

18.00 – o Boże Błogosławieństwo dla czcicieli
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18.00 – za śp. Grzegorza Woźniaka – od Renaty, Eli i Szczepana
18.00 – za śp. Katarzynę Świst-Moskal – od
rodziny córki z mężem
18.00 – za śp. Jana Ścipień – od szwagierki Zofii z rodziną
21 KWIETNIA 2022 R. – CZWARTEK
6.00 – za śp. Ks. Krzysztofa Surmę – od rodziny Wach z Przemyśla
6.00 – za śp. Stanisławę Biłka – od uczestników
pogrzebu
7.00 – za śp. Grażynę i Tadeusza Nieznalskich
18.00 – za śp. Ks. Krzysztofa Surmę (greg. 20)
18.00 – za śp. Annę Wakułę – od Moniki
i Marka Maziarz z rodziną
18.00 – za śp. Czesławę Rzeszutek o zamieszkanie w Domu Najlepszego Ojca
18.00 – za śp. Jacka Ulawskiego – od rodziny
Sekulskich
22 KWIETNIA 2022 R. – PIĄTEK
6.00 – za śp. Emmę Żak – od sąsiadów z ul.
Dąbrowskiego
7.00 – za śp. Genowefę Markowicz – od Władysławy Bednarz z rodziną
18.00 – za śp. Ks. Krzysztofa Surmę (greg. 21)
18.00 – za śp. Janinę Kochan – od Heleny
z rodziną
18.00 – za śp. Ks. Władysława Skowrona – od
Róż Różańcowych
18.00 – za śp. Jacka Ulawskiego – od wnuczki
Karoliny z rodziną
18.00 – za wstawiennictwem św. Rity o pomyślny przebieg leczenia i uzdrowienie z choroby dla Renaty
23 KWIETNIA 2022 R. – SOBOTA
6.00 – za śp. Stanisława Czaję – od uczestników pogrzebu
6.00 – za śp. Krystiana Wisłockiego – od rodziny Dziurów
7.00 – za śp. Ks. Krzysztofa Surmę (greg. 22)
18.00 – za śp. Ks. Krzysztofa Surmę w 1. rocz.
śmierci – od Grupy Zawierzenia
18.00 – za śp. Kazimierza Kapuśniak – od
uczestników pogrzebu
18.00 – za śp. siostrzenicę Teresę Skupińską –
od Henryka
18.00 – o Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i Aniołów Stróżów dla Jerzego
w dniu imienin
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