OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Gazetka Parafii
św. Antoniego
w Krywałdzie

Dziś V Niedziela Wielkanocna. Kolekta specjalna na budowę nowego
probostwa.
▪
▪

Jutro obchodzimy święto św. Andrzeja Boboli – patrona Polski.

Zachęcam wszystkich do licznego udziału w nabożeństwach
majowych, a dzieci we Mszach św. szkolnych.
▪
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W czwartek po Mszy św. szkolnej odbędzie się zebranie w sprawie
ołtarzy na Uroczystość Bożego Ciała.
▪

parafiakrywald.pl

W niedzielę 29 maja odbędzie się pielgrzymka mężczyzn
i młodzieńców do Piekar Śl.
▪

W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby archidiecezji, a przed
kościołem zbiórka na zakup materiałów do utwardzenia powierzchni
przed budynkiem nowego probostwa.
▪

Trwa wyłanianie kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
Kartki z imieniem i nazwiskiem prosimy wrzucać do skarbonek na
oknach do dnia 29 maja.
▪

W poniedziałek 23 maja, wtorek 24 maja i środę 25 maja przypadają
tzw. Dni Krzyżowe, w czasie których modlimy się o Boże
błogosławieństwo dla pracujących na roli i o dobre urodzaje.
Zachęcam do licznego udziału w tych modlitwach.
▪

Od piątku 27 maja rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością
Ducha Świętego.
▪

W niedzielę 29 maja obchodzić będziemy Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby
naszej parafii – pokrycie kosztów jej funkcjonowania.
▪

▪

Polecam „Gościa Niedzielnego”.

Dziękuję mieszkańcom ulic Michalskiego, Szkolnej i Sadowej za
sprzątanie kościoła.
▪
▪

V Niedziela Wielkanocna
Po wyjściu Judasza
z wieczernika Jezus
powiedział: «Syn
Człowieczy został
teraz otoczony
chwałą, a w Nim
Bóg został chwałą
otoczony. Jeżeli
Bóg został w Nim
otoczony chwałą,
to i Bóg Go otoczy
chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam,
abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście
i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście
uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».
Ewangelia – J 13, 31-33a. 34-35
Rok C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTENCJE MSZALNE

Życzę obfitych łask Bożych za wstawiennictwem Matki Najświętszej.

Niedziela – 15.05.
30

Proboszcz Parafii
ks. Marek Kamieński

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Redaguje: Halina Furgoł

godz. 7
godz. 1000
godz. 1530
godz. 1600

Za + matkę Zofię Bryndza
Do Ducha Św. i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji
pewnej rodziny
Nabożeństwo majowe
Za + matkę Sylwię Juraszek

Poniedziałek – 16.05.
godz. 1745
godz. 1800

Nabożeństwo majowe
Za ++ Anastazję i Bernarda Fojt

godz. 1700

w 60 rocznicę śmierci
Nabożeństwo majowe

Wtorek – 17.05.
45

godz. 17
godz. 1800

Nabożeństwo majowe
Za + Lidię Charyga w 7 rocznicę śmierci

Środa – 18.05.
45

godz. 17
godz. 1800

Nabożeństwo majowe
Za + Marię Rostek

Czwartek – 19.05.
00

godz. 17

Msza św. szkolna – W intencji p. Piotra Szczepanek z okazji
70 rocznicy urodzin
Nabożeństwo majowe

Piątek – 20.05.
godz. 1745
godz. 1800

Nabożeństwo majowe
Za dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 21.05.
30

godz. 16
godz. 1645
godz. 1700

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Nabożeństwo majowe
Za + męża Mariana Kawczak, rodziców Elfrydę i Józefa Foit,
braci Alfreda i Stefana Foit, dusze w czyśćcu cierpiące

VI Niedziela Wielkanocna – 22.05.
30

godz. 7
godz. 1000
godz. 1530
godz. 1600

W intencji p. Andrzeja Bójko z okazji 80 rocznicy urodzin
Za ++ rodziców Emilię i Tadeusza Bobik
Chrzest: Helena Heler
Nabożeństwo majowe
W intencji Tymoteusza Baluch z okazji 1 rocznicy urodzin

Poniedziałek – 23.05.
30

godz. 17

Modlitwy pod krzyżem przy ulicy Rybnickiej
Za + Krystynę Profaska w 1 rocznicę śmierci

Wtorek – 24.05.
godz. 1730

Modlitwy pod krzyżem przy ulicy Powstańców
Za + Kazimierę Pruchnik w 2 rocznicę śmierci

Środa – 25.05.
godz. 1730
godz. 1800

Modlitwy pod krzyżem przy ulicy Zwycięstwa
Za ++ z ulic Wzgórze i Wilsona – od sąsiadów

Czwartek – 26.05.
Msza św. szkolna – Za + matkę Jadwigę Kroczek

Piątek – 27.05.
45

godz. 17
godz. 1800

Nabożeństwo majowe
Za + koleżankę Tereskę – od p. Hildegardy

Sobota – 28.05.
godz. 1630
godz. 1645
godz. 1700

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Nabożeństwo majowe
W intencji p. Janiny z okazji urodzin

Niedziela – 29.05.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
godz. 730
godz. 1000
godz. 1530
godz. 1600

Za + ojca Alojzego Scholz
W intencji p. Anieli Piszczek z okazji 70 rocznicy urodzin
Nabożeństwo majowe
Za Parafian

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dni Krzyżowe
W poniedziałek, wtorek i środę VI
tygodnia wielkanocnego obchodzone są
Dni Krzyżowe. Są to dni błagalnej
modlitwy o urodzaje i zachowanie od
klęsk żywiołowych.
Obchód Dni Krzyżowych zapoczątkował
w Galii ok. 470 r. biskup Mamert, w związku z klęskami nieurodzaju, trzęsienia
ziemi i wojny. Nazwa Dni Krzyżowe wywodzi się stąd, że modlono się
wówczas, idąc w procesji z głównego kościoła do innych kościołów, kaplic i
krzyży przydrożnych. Od IX w. śpiewano podczas procesji Litanię do
Wszystkich Świętych. W średniowieczu w takich procesjach brali udział także
królowie, magnaci, władze danego miasta, lud - wszyscy zazwyczaj w strojach
pokutnych. W niektórych miejscowościach poświęcano popiół i posypywano
nim uczestniczących w procesji.
Obecnie Dni Krzyżowe nazywane są dniami modlitw o dobre urodzaje i za
kraje głodujące. W poniedziałek należy odprawić Mszę św. „w okresie
zasiewów", we wtorek - „o uświęcenie pracy ludzkiej" i w środę - „za
głodujących".

