
 

INTENCJE  MSZALNE  
V NIEDZIELA WIELKANOCNA  - 10. 05. 

 730 – +ALICJA KRASOWIAK (5r. śm.) +TADEUSZ ++ Z RODZINY 

 900 – +JÓZEF PISZCZEK (20r. śm.) ++ RODZICÓW Z OBU STRON    
900 – +STANISŁAWA PEŁKA– gerg.3 
1030 –+STANISŁAW +OLGA TWOREK +JAN +TADEUSZ +STANISŁAW  
          GRZYBOWSCY 
1200 – O Boże bł. potrzebne łaski zdrowie opiekę M.B. dla RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH 
1800 –+ZOFIA +STANISŁAW +MARIAN KACZMAREK +HELENA +MIECZYSŁAW 
KAMIŃSCY 

PONIEDZIAŁEK  – 11.05.  

      700 – – Dziękczynna za dar życia Andrzeja 
     1800 –  +STANISŁAWA PEŁKA (greg.11) 

WTOREK –12.05. 

       700 –- +ZOFIA +STANISŁAW KAMIŃSCY ++ Z RODZINY 

    1800 –  +STANISŁAWA PEŁKA (greg.12) 
ŚRODA - 13.05.  

         700 – +STANISŁAWA PEŁKA– gerg.13 

      1800 –1. +GENOWEFA +WANDA ++ Z RODZINY REJMAN 

2. +CZESŁAW +HELENA +PIOTR +JERZY ++Z RODZINY DRĄG  
i LEMIŃSKICH 

3. +JAN PIASECKI +HELENA LEŚNIEWSKA ++ Z RODZINY TROJANOWSKICH 
CZWARTEK  – 14.05. 

       700 – +JAN +MARIANNA ++ SIOSTRY ++SZWAGRÓW +ZIĘCIA 
      1800 –+STANISŁAWA PEŁKA– gerg.14 

PIĄTEK –15.05. 

         70 – +ALEKSANDRA +CZESŁAW +ZYTA FLOROWSCY 

      1800 – –+STANISŁAWA PEŁKA– gerg.15 
 SOBOTA –16.05. 

          700 –------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       1800 – + STANISŁAWA PEŁKA– gerg.16 

      1800 – +KAZIMIERA PROROK (1r. śm.) +LEON PROROK ++ Z RODZINY PROROK 

 
VI NIEDZIELA WIELAKNOCNA - 17. 04. 

     730 +ZOFIA KRZYWONOS ( z ok. imienin) 
     900 – +WIKTORIA CZAPIGA (27r. śm.) ++ Z RODZINY CZAPIGA, ŻAK,  
            CUPIAŁ 
    1030 –  +EWELINKA BRODZIŃSKA (2r. śm.) 

    1030 –  +STANISŁAW KAMIŃSKI 
    1200 –  +MIROSŁAW DZYRA (10r. śm.) ++RODZICÓW 
   1800 – + STANISŁAWA PEŁKA– gerg.17 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

10.05.2020r. 
 

1. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 12:00 będziemy się modlić szczególnie  
w intencji naszych strażaków z okazji ich patronalnego święta. 
Zapraszamy wszystkich chętnych strażaków i ich rodziny do wspólnej 
modlitwy. 
2. Zgodnie z zaleceniami władz państwowych w Mszach św. w naszym 
kościele może uczestniczyć o wiele więcej osób niż dotychczas. 
Wszystkich chętnych nie obawiających się o swoje zdrowie zapraszamy do 
uczestniczenia w Mszach św. w kościele. 

3. Rozpoczął się miesiąc maj. W naszej polskiej tradycji to szczególny 
miesiąc poświęcony Matce Najświętszej, która jest patronką naszej 
parafii. Codziennie o godz. 17:30 nabożeństwo majowe połączone z 
koronką do Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy. 

4. Rozpoczynamy nabożeństwa fatimskie. Będziemy je odprawiać w 
soboty po 13 dniu danego miesiąca. Najbliższe nabożeństwo 
fatimskie w sobotę 16 maja o godz.18:00. Nabożeństwo rozpocznie 
różaniec fatimski, następnie Msza św. i procesja fatimska z figurą Matki 
Bożej Fatimskiej. 

5. W odpowiedzi na apel papieża Franciszka skierowany do wszystkich 
wiernych, zachęcający do odmawiania w maju modlitwy różańcowej w 
domach, zachęcamy do ochoczego i wielkodusznego przyjęcie tego 
papieskiego zaproszenia. Niech łączące nas na modlitwie tajemnice 
różańcowe będą przez nas ofiarowane w intencjach papieża, o ustanie 
epidemii, za wszystkich chorych, za cały personel medyczny i wszystkie 
służby.  

6. Msze św. w tygodniu o godz. 7:00 i 18:00. Spowiedź św. przed każdą 
Mszą św. W środę o godz. 18:00 nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.  
W czwartek o godzinie 17:00 – Godzina Święta, czyli wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i adoracja którą kończymy Koronką do Bożego 
Miłosierdzia. Zapraszamy. Naszą modlitwą otaczamy powołanych do 
służby w Kościele i modlimy się o święte i dobre powołania kapłańskie i 
zakonne. 

7. Bardzo serdecznie dziękuję za ofiary składane w tym trudnym czasie 
na potrzeby naszej parafii. Dziękuję również bardzo tym wszystkim, 
którzy składają ofiary przelewem na konto parafialne. Wielkie „Bóg 
zapłać”. Bardzo dziękujemy za posiłki dostarczane na plebanię. Bardzo 
dziękujemy za to wsparcie. Modlimy się w intencji naszych dobrodziejów. 
8. Bardzo dziękuję wszystkim osobom za posprzątanie kościoła i 
przygotowanie do dzisiejszej liturgii. 

9. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych. Intencje mszalne 
można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św. w kancelarii 
parafialnej, telefonicznie lub mailowo. 

10. Zachęcam do odwiedzenia naszej agendy, gdzie można nabyć 
różne artykuły również nowe numery „Gościa Niedzielnego” i 
„Niedzieli”. 

 

NA DOBRĄ NIEDZIELĘ I CAŁY TYDZIEŃ WSZYSTKIM SZCZĘŚĆ 
BOŻE !!! 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do 
wieczności odszedł: Śp. +ADAM SADOWSKI. Wieczne 
odpoczywanie racz mu dać Panie… 

 

W tym tygodniu w kościele obchodzimy wspomnienie:  

 
- czwartek; ŚW. MACIEJA APOSTOŁA, ŚWIĘTO 
- sobota; ŚW. ANDRZEJA BOBOLI KAPŁANA I MĘCZENNIKA, 
PATRONA POLSKI, ŚWIĘTO 

 

Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. 

Przemówienie Ojca Świętego zostanie wyemitowane 18 maja w TVP1 
oraz na kanale YouTube archidiecezji krakowskiej. Obchody urodzin św. 
Jana Pawła II rozpoczną się 16 maja. W kaplicy Arcybiskupów 
Krakowskich odbędzie się modlitwa w łączności - przez kanał YouTube 
archidiecezji krakowskiej - z Bergamo (Włochy), Nowym Jorkiem (USA), 
Belo Horizonte (Brazylia) i Krakowem. O godz. 17 z kaplicy przy 
Franciszkańskiej 3, gdzie święcenia kapłańskie przyjął Karol Wojtyła, 
rozpocznie się międzynarodowa modlitwa różańcowa o ustanie epidemii 
na całym świecie. W niedzielę 17 maja uroczystości odbywać się będą w 
Wadowicach. O 10.30 abp Marek Jędraszewski odprawi Mszę św. w 
bazylice Ofiarowania NMP. O 13.00 rozpocznie się koncert z Domu 
Rodzinnego Jana Pawła II pt. „Urodziłem się w Wadowicach - Karol 
Wojtyła”. Obydwa wydarzenia będą transmitowane przez TVP1. 
Wieczorem orędzie do Polaków z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła 
II wygłosi w TVP1 najbliższy współpracownik papieża Polaka i jego 
wieloletni osobisty sekretarz kard. Stanisław Dziwisz.  


