IV Niedziela Wielkanocna 12 maja 2019 - św. męczenników Nereusza i Achillesa
07:00 + Witolda Parafiniuka - od rodziny
07:00 + Tadeusza Łukaniuka ( greg.)
09:00 + Antoniego i Danutę Krasuskich
10:30 Za parafię
12:00 + Weronikę Kolasę ( 1 r.)o łaskę nieba i Boże miłosierdzie
17:30
Nabożeństwo Majowe
18:00 + Tadeusza Urbańskiego ( 16 r.), Janinę, Stanisława, Wawrzyńca Urbańskich
Poniedziałek 13 maja 2019 - Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej
07:00 + Stanisław Kłoczko ( 25 r)
07:00 + Wiktorię, Edwarda, Bronisławę, Stanisława, Henryka
07:00 + Tadeusza Łukaniuka ( greg.)
17:30
Nabożeństwo Majowe
18:00 O wypełnienie woli Matki Bożej, wynagrodzenie za wszelkie zniewagi, o szybki triumf
Niepokalanego Serca Maryi
18:00 + Józefa Tomaszewskiego, Helenę, Emiliana, Tadeusza Wasilewiczów, Janinę Pruszkowską
18:30
Różaniec Fatimski
Wtorek 14 maja 2019 - święto św. Macieja Apostoła
07:00 + Mariana Pogonowskiego( r.) zm. rodziców i rodzeństwo
07:00 + Bronisławę i Wacława Filipiaków
07:00 + Tadeusza Łukaniuka ( greg.)
17:30
Nabożeństwo Majowe
18:00 + Jadwigę Błyskosz
18:00 + Mariana Pogonowskiego ( 26 r.), rodziców i rodzeństwo
18:00 + Romana Pazurę ( 30 dz.)
Środa 15 maja 2019 - św. Zofii, wdowy i męczennicy
07:00 + Zofię Macygon, Mikołaja, Marię i rodziców
07:00 + Zofię, Mariole zm. z r. Matczuków
07:00 + Nadzieję Cichańską ( 30 dz.) - uczestnicy pogrzebu
07:00 + Tadeusza Łukaniuka ( greg.)
17:30
Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - Nabożeństwo Majowe
18:00
Nowenna - w intencji uczestników nowenny * o zdrowie babci, dzieci i wnuków
18:00 Uwielbienie Ducha Świętego z prośbą o jego Dary i owoce, dla nas, Ojczyzny i świata
całego, wszystkim zmarłym o chwałę nieba.
18:00 + Michała Dmitryjuka ( 6r.), Teodozję Żybura zm. z r.Danieluków i Przychodajów
19:00 SZKOŁA MODLITWY - spotkanie formacyjne

Czwartek 16 maja 2019 - Wspomnienie św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski
07:00 Dziękczynno - błagalna z racji 14 r. urodzin Arkadiusza, o Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski w życiu
07:00 + Antoninę Samczuk ( 30 dz.) - uczestnicy pogrzebu
07:00 + Tadeusza Łukaniuka ( greg.)
17:30
Nabożeństwo Majowe
18:00 Dziękczynno - błagalna w intencji Adama i Dagmary z racji 10 r. sakramentu małżeństwa
18:00 + Jana Walczyka ( 8r.) - of. Mateusz Kolasa
18:00 + Mieczysława Pińkowskiego ( 19 r.)
Piątek 17 maja 2019 - św. Paschalisa Baylon, zakonnika
07:00 + Zofię Macygon, Mikołaja Macygona zm. rodziców obu stron
07:00 + Mariannę i Józefa Iwaniuków, Otylię, Józefa, Stanisława, Edwarda, Halinę, Adamowskich
07:00 + Józefa Karmacia ( 30 dz.) - uczestnicy pogrzebu
17:30
Nabożeństwo Majowe
18:00 + Zofię Wójtowicz ( 4 r.), Czesława, Władysława, Marylkę Wójtowicz, Jana Frankowskiego
18:00 + Alfonsa Podkańskiego
18:00 + Tadeusza Łukaniuka ( greg.)
Sobota 18 maja 2019 - św. Feliksa z Cantalice, zakonnika
07:00 + Władysławę, Stefanię, Jana Szustera
07:00 + Tadeusza Teofilaka ( 5 r.)
07:00 + Jana Januszko ( 12 r.), Helenę, Kazimierza, Adama
12:00 Dziękczynno - błagalna w intencji pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej a zmarłym o chwałę nieba
17:30
Nabożeństwo Majowe
18:00 + Tadeusza Łukaniuka ( greg.)
20:30 KONCERT – „RAZEM DLA JEZUSA”
V Niedziela Wielkanocna 19 maja 2019 - św. Piotra Celestyna, papieża i pustelnika
MISJE PARAFIALNE
07:00 + Halinę Suproniuk, Helenę i Jana Zimnickich, Stanisława i Zofię Danielczuk, Jerzego
07:00 + Tadeusza Łukaniuka ( greg.)
09:00 + Zofię Kupisz ( 4 r.), Romana Dembkowskiego
10:30 Za parafian
12:00 + Romana Drzewiczuka ( 4 r.)
17:30
Nabożeństwo Majowe
18:00 + Stanisławę ( 14 r.), Stanisława, zm. z r. Dziekanów

Szkoła Modlitwy
Od najbliższej środy zaczynamy drugą część Seminarium
Odnowy Wiary - Szkoła Modlitwy. Zapraszamy nie tylko
uczestników Seminarium, ale ze spotkań Szkoły Modlitwy
może skorzystać każdy kto chce pogłębić swoją wiedzę
i doświadczenie modlitwy. Środa, godz. 18:50. W kościele.

We wtorek, 14 maja, po Mszy św. a więc o godz. 18:45 dwa spotkania
a. Pierwsze w kościele dla kandydatów do bierzmowania – przyszedł czas prób i bezpośredniego
przygotowania
b. Drugie w salce na wikariacie - zapisy do bierzmowania dla uczniów klas VI i uczniów klas VII
którzy nie zdążyli się zapisy do tej pory. Także o 18:45

Zakończenie Seminarium Odnowy Wiary
Agapa (8 maja ) w salce na wikariacie zakończyła błogosławiony czas Seminarium Odnowy
Wiary. Spotkania w naszym kościele, zainaugurowane 6 lutego przez członków wspólnoty „Przyjaciele
Oblubieńca” z Krasnegostawu, przyniosły ożywienie życia parafialnego.
Seminarium realizowane było na płaszczyźnie wspólnotowej i poprzez formację osobistą.
Opierało się cotygodniowym spotkaniu w kościele, konferencji oraz spotkaniach w małych grupach, a
także osobistym pogłębianiu wiary w domu - poprzez rozważanie Słowa Bożego.
Czas Seminarium Odnowy Wiary był wspaniałym darem Pana Boga, wyznała jedna z
uczestniczek. - To błogosławiony czas, czas łaski - mówiła. - Poprzez spotkania i rozmowy od nowa
odkryłam, że jestem kochana przez Niego, skoro wie wszystko o mnie, daje mi tyle siły, wiary, nadziei,
a przede wszystkim miłości, otacza mnie tyloma dobrymi ludźmi. Zrozumiałam, że nie może to być
wszystko przypadkiem czy zbiegiem okoliczności. To jest działanie Pana Boga. Mimo popełnionych
grzechów Bóg mnie kocha. Zawsze mogę na Bogu polegać: nigdy mnie nie zawiedzie, w najgorszych
chwilach jest przy mnie, zawsze daje mi szansę na zmianę. Same spotkania pozwoliły mi
przewartościować życie i zobaczyć to, czego wcześniej nie zauważałam. Pan formował nas przez cały
czas trwania seminarium, kierował do nas Słowo, zapraszał nas do formacji. Czy Mu na to pozwolimy?
Czy otworzymy swoje serce? Bóg jest Miłością. Chwała Panu !
Różne formy pogłębiania wiary są dobre - to z kolei opinia mężczyzny, posługującego przy
seminarium jako animator jednej z grup. - Bycie we wspólnocie przybliża do Boga - twierdzi. - Każda
próba poszukiwania prawdziwej wiary i umacniania w niej jest ważna. Dla mnie osobiście seminarium
spowodowało otwarcie oczu na pewne kwestie związane z Kościołem. Poprzez uczestnictwo w
spotkaniach, nawet jeśli nie były one regularne, utożsamiamy się z parafią i nabieramy odwagi w
wyznawaniu wiary i świadczeniu o Chrystusie.
Osoby, które brały udział w Seminarium Odnowy Wiary, w miarę możliwości będą podejmowały
trud dalszej formacji.
Tekst: Joanna Szubstarska

Ostatni tydzień przygotowań się do Misji. Prosimy
każdego z parafian aby w swoich pacierzach
pamiętał o misjonarzach, o osobach szczególnie
potrzebujących Bożej łaski a także spowiednikach
i wszystkich posługujących w czasie misji. Jeżeli
możesz ofiarować w tych intencjach modlitwę lub
post – uczyń to w tym tygodniu.
Dekorujemy
na Misje:

krzyże,
kapliczki
i okna domów

Data
/ Temat
Sobota - 18 maja

Program Misji

„Muzyka z mocą”
– koncert uwielbieniowy Godz. 20:30
Niedziela - 19 maja
Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę
Bóg szuka człowieka
Poniedziałek
10:30 Eucharystia z nauczaniem misyjnym
- 20 maja 18:00 Eucharystia z nauczaniem misyjnym
Słaby człowiek
19:30 przejazd na cmentarz
potrzebuje Boga
20:00 nabożeństwo na cmentarzu
Wtorek - 21 maja

Dodatkowe
informacje
Plac przy
„Czworoboku”

procesja na
cmentarzu
komunalnym,
zabieramy ze
sobą lampiony
Podczas Mszy św. o
godz. 10:30 sakrament
namaszczenia chorych
dla seniorów oraz
adoracja krzyża.
Sakrament pokuty
Uroczyste wyznanie
wiary.
Zapalenie osobistych
gromnic Dzień bez
wspólnotowej
Eucharystii ale z
udzielaniem komunii

10:30 Eucharystia z nauczaniem misyjnym dla
seniorów z namaszczeniem chorych
Jezus Chrystus
18:00 Eucharystia z nauczaniem misyjnym i
Zbawicielem
zapalaniem paschału
19:30 Droga krzyżowa ulicami miasta
Środa - 22 maja
10:30 Nabożeństwo pokutne z nauczaniem
misyjnym, celebracja sakramentu pokuty
Wiara i nawrócenie i pojednania oraz modlitwa przebłagalna za
człowieka
grzechy
17:00 Nabożeństwo pokutne z nauczaniem
misyjnym, celebracja sakramentu pokuty
i pojednania oraz modlitwa przebłagalna za
grzechy
19:00 Nabożeństwo pokutne z nauczaniem
misyjnym, celebracja sakramentu pokuty
i pojednania oraz modlitwa przebłagalna za
grzechy
Czwartek - 23 maja 10:30 Eucharystia z obrzędem przyjęcia Jezusa
Chrystusa za Pana i Zbawiciela
Jezus Panem
17:00 Eucharystia z obrzędem przyjęcia Jezusa
Chrystusa za Pana i Zbawiciela
19:00 Eucharystia z obrzędem przyjęcia Jezusa
Chrystusa za Pana i Zbawiciela
Piątek - 24 maja
10:30 Eucharystia z nauczaniem misyjnym. Po
Eucharystii modlitwa o wylanie Ducha Świętego.
Duch Święty
17:00 Eucharystia z nauczaniem misyjnym. Po
Eucharystii modlitwa o wylanie Ducha Świętego.
19:00 Eucharystia z nauczaniem misyjnym. Po
Eucharystii modlitwa o wylanie Ducha Świętego.
Sobota - 25 maja
11:30 Modlitewne przygotowanie
12:00 Procesyjne wprowadzenie znaków
„Oto Matka Twoja”
Eucharystia pod przewodnictwem ks. Biskupa
Kazimierza Gurdy
18:00 Eucharystia z nauczaniem misyjnym
19:00 Wieczór świadectw
Niedziela -26 maja
Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę
Bądźcie moimi świadkami

przyjęcie
Jezusa
Chrystusa za
Pana i
Zbawiciela
modlitwa o
wylanie
Ducha Św.

Przybycie
świętych
znaków.

INFORMACJE MISYJNE BĘDĄ PODAWANE NA BIEŻĄCO W KOŚCIELE I NA STRONIE WWW

