
14. 05. 2023 r. - 21. 05. 2023 r.

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA – ROK A

1. W najbliższą środę podczas Mszy św. o godz. 17.30., Ks. Biskup Zdzisław 
Fortuniak udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii. Otoczmy 
ich szczególną modlitwą upraszając dla nich potrzebne łaski i dary Ducha Świętego.

2. W dzisiejszą niedziele wspieramy modlitwą i ofiarą materialną Arcybiskupie 
Seminarium Duchowne w Poznaniu. Zbiórka do puszek przed kościołem po każdej 
Mszy św. Za składane ofiary serdeczne Bóg zapłać !

3. Za tydzień w niedzielę osiemnaścioro dzieci z naszej parafii po raz pierwszy 
przystąpi do Komunii św. Otoczmy ich również naszymi modlitwami.

4. Rozpoczęliśmy miesiąc dedykowany Matce Najświętszej. Codziennie gromadzimy 
się na majowym nabożeństwie i odmawiamy Litanię loretańską. W kaplicy od 
poniedziałku do soboty o godz. 18.00 (w środę o godz. 15.30), w niedzielę o godz. 
11.30., w Sękowie w pałacu w sali wiejskiej od poniedziałku do piątku o godz. 18.00. 
W kościele nabożeństwo po Mszy św. o godz. 18.00. (z wyjątkiem środy), w 
dzisiejszą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.30, w niedzielę za tydzień o godz. 15.00. 
W poniedziałek i wtorek nabożeństwo majowe w kościele połączymy z modlitwą o 
dobre urodzaje.

5. Spowiedź św. dla młodzieży mającej przystąpić do Sakramentu Bierzmowania, ich 
rodziców, świadków w poniedziałek od godz. 17.00 do wieczornej Mszy św. 

6. Spotkanie dla młodzieży przed Sakramentem Bierzmowania we wtorek po 
wieczornej Mszy św.  

7. Próba liturgiczna dla dzieci klas III, które mają przystąpić o Pierwszej Komunii św. 
w piątek o godz. 15.30. Druga Spowiedź po próbie liturgicznej, około godz. 16.00.

8. W niedziele za tydzień obchodzić będziemy Uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego.

9. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy:

- we wtorek – święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski.

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składam poparte modlitwą 
życzenia.

10. W zakrystii można nabyć nowy numer Przewodnika Katolickiego – ofiara 9 zł., 
Małego Przewodnika Katolickiego – ofiara 8 zł. Jest także książeczka Proroctwa 

Benedykta – ofiara 8 zł oraz książeczka 31 dni z Maryją – ofiara 6 zł. 

11. Bóg zapłać za posprzątanie kaplicy i ofiarę. O posprzątanie kaplicy w sobotę o 
godz. 9.00 proszę rodziny z ul. Długiej, Wąskiej, Krótkiej: Stanisławski, Hanebom 
Mirosław, Hanebom Bartosz, Żuchowski, Genc, Subsar, Błoch Adam.

Bóg zapłać rodzinom z Podrzewia za posprzątanie kościoła. O posprzątanie kościoła 
w piątek po wieczornej Mszy św. proszę rodziców dzieci pierwszokomunijnych. 

12. Dziękuję za obecność, wspólną modlitwę i ofiary !

Niech radość paschalna nieustannie trwa w nas, w naszych rodzinach, w naszych 
domach, w naszej parafii.
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Wilczyna, 14 maja 2023 r.                                      ks. Robert Zając – Proboszcz
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