29 maja 2022 – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – Rok C
Wprowadzenie
do
Mszy
Świętej:
Uroczystość
Wniebowstąpienia Pana Jezusa, którą dzisiaj obchodzimy, jest dla
nas przypomnieniem, że i nasza ojczyzna jest w niebie, że i nasze
życie zmierza do tego samego celu – być z Bogiem całą wieczność i
przeżywać pełnię radości i szczęścia. Dlatego żyjąc na ziemi mamy,
jak mówi Liturgia Słowa Bożego, patrzeć do góry. Bo nasze życie
nie zamyka się w doczesności. Chociaż stąpamy po ziemi, to sercem
powinniśmy być tam, gdzie jest nasze ostateczne przeznaczenie.
Wypełniajmy nasze życie miłością, bo u Boga tylko ona się liczy i
otwiera bramy nieba.
 Ogłoszenia duszpasterskie:

Msze Święte dzisiaj w naszym

Kościele będą: 7.00; 9.30; suma o godz. 11.00 i po południu Msza o godz. 15.00 o 14.45
NABOŻEŃSTWO MAJOWE. Piętnaście minut przed każdą Mszą wypominki za zmarłych z naszych
rodzin.

 We wtorek zakończenie NABOŻEŃSTW MAJOWYCH o godz.

18.00. Przy

tej okazji dziękuję tym,

którzy przez cały maj poprzez śpiew Litanii Loretańskiej oddawali cześć Matce Bożej. Dziękuję tym
Rodzicom, którzy przyprowadzali na majówkę swoje pociechy, nie było ich wiele, więc tym bardziej
dziękuję. Dziękuję tym parafianom, którzy przez cały maj gromadzili się przy kapliczkach i krzyżach
rozsianych po parafii. Jutro o godz. 18.00 Msza Święta za uczestników majówek przy domu Pani Józefy
Szydłowskiej, której dziękuję za podtrzymywanie tej pięknej tradycji i życzę łaski dobrego zdrowia.

 W wtorek o godz.













5.30

wyjazd dzieci pierwszokomunijnych z klas III i rocznicowych z klas IV SP
Siedliska i Smarżowa do Wadowic i Zatoru z parkingu przy Kościele. O godz. 9.00 Msza Święta w Bazylice
Wadowickiej, Muzeum – Dom Rodziny Św. Jana Pawła II i Park Rozrywki w Zatorze.
W tym tygodniu przypada I Piątek Miesiąca Czerwca. Msza wotywna o NSPJ w piątek rano 6.30 i po
południu o godz. 18.00. Jest to Dzień Misyjny w parafii, wspieramy duchowo przez modlitwę i materialnie
przez ofiary Dzieło Misyjne Kościoła. Dzieci I Komunijne zapraszam do spowiedzi w środę przed nowenną.
W I Sobotę Miesiąca o godz. 18.00 zmiana tajemnic różańcowych. Zapraszam Członków Żywego Różańca.
Różaniec o godz. 17.30 prowadzi Róża Zelatora Jana Wójcika
W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny i
czas, w którym możemy wypełnić trzecie przykazania kościelne, czyli przyjęcia Komunii wielkanocnej.
W środę rozpoczniemy MSZE GREGORIAŃSKIE, które powstały z intencji pogrzebowych za Śp. + Jana
Prokuskiego. Grafik rozpisanych mszy pogrzebowych (gregorianki) do odebrania w zakrystii u Pana
Kościelnego.
Ks. Proboszcz z Brzezin organizuje wyjazd do Częstochowy 11/ 12 czerwca. Jest to czuwanie nocne i
modlitwy za dusze czyśćcowe. Wyjazd do Częstochowy 11 czerwca (sobota) a powrót 12 czerwca (niedziela.
Koszt 70 zł. Chętni dzwonić do Pani Grażyny Gulis te. 884 641 031 zapisy do czwartku 2 czerwca.
Burmistrz Brzostku oraz Kierownictwo Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku zapraszają
mieszkańców zwłaszcza rodziców z dziećmi na świętowanie Dnia dziecka 5 czerwca 2022 tj. niedziela od
14.00 do 19.00 na Boisku Piłkarskim w Siedliskach – Bogusz.
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku zaprasza wszystkich mieszkańców na koncert Zespołu Pieśni
Słowiańskiej "PRASŁOWIANKI" w dniu 4 czerwca 2022 r. o godz. 17:00 do Domu
Kultury w Brzostku.
 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę bardzo solidnie troszczyli się o
czystość naszego Kościoła, i jego otoczenia, a dziękuję Pani Anecie Kieca, Natalii
kurcz, Jolancie Nowickiej, Annie Kudłacz, Krystynie Czachara oraz ofiarę 250 zł na
potrzeby Kościoła. Sobotnim nowożeńcom Agnieszce Nowickiej i Krzysztofowi
Działo dziękuję za przygotowanie Kościoła i kwiaty do ołtarza. Niech Patronka
Parafii wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w
swojej opiece.

