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VI NIEDZIELA WIELKANOCNA VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 

24.05.2020	 Niedziela	-	Uroczystość	Wniebowstąpienia	Pańskiego
		7.00	 RASZOWA
 Msza św.: W intencji Ojców
		9.00	 ŁĄKI	KOZIELSKIE	
 Msza św.: Za †† męża i ojca Konrada Preisner, jego rodziców Jana
  i Jadwigę, rodziców Wiktora i Klarę Szafranek, rodzeństwo z obu stron, 
 ojca Antoniego Ścigała, †† z pokrewieństwa oraz za wstawiennictwem 
 Matki Bożej Majowej z  prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
10.30 RASZOWA
 Msza św.: Do Miłosierdzia Bożego za †† siostry w rocznicę śmierci, męża 
 i ojca, rodziców z obu stron i ich dzieci, dusze w czyśćću oraz 
 za wstawiennictwem Matki Bożej Majowej z prośbą o Boże 
 błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
12.00 RASZOWA
 Msza św.: Za †† rodziców Marię i Eryka, ojca Konrada, dziadków obojga  
 stron, Teresę, Jana i Józefa, ††  z pokrewieństwa oraz za wstawiennictwem  
 Matki Bożej Majowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 15.00	 RASZOWA
	 NABOŻEŃSTWO	MAJOWE	

Bóg zapłać za Waszą troskę o utrzymanie parafii. 
Dalsze dobrowolne ofiary możemy wpłacać na konto naszej parafii.

Bank Spółdzielczy w Leśnicy ul. Narutowicza 9, 47-150 Leśnica 
PL57890700082001000035070001

Jutro	przypada	100.	rocznica	urodzin	Karola	Wojtyły,	św.	Jana	Pawła	II.	
Dziękujmy	Bogu	za	naszego	Wielkiego	Rodaka;	starajmy	się	wracać	do	
Jego	nauczania.

W tym tygodniu	przypadają	Dni	Modlitw	o	urodzaje	-	Dni	Krzyżowe.	Modlić	
się	będziemy	o	błogosławieństwo	Boże	dla	rolników,	o	dobre	urodzaje,	
za	tych,	którzy	w	różnych	miejscach	na	ziemi	cierpią	głód,	a	także	bę-
dziemy	prosić	o	błogosławieństwo	Boże	w	każdej	ludzkiej	pracy	i	opiekę	
nad	naszą	Parafią.

W piątek we wspomnienie liturgiczne	 św.	Rity	 z	Cascii,	 Patronki	 spraw	
trudnych,	rozpoczniemy	Nowennę	przed	Uroczystością	Zesłania	Ducha	
Świętego.

Transmisje	Mszy	św.	tylko	w	niedzielę	o	godz.	10.30	i	nabożeństw	w	dni	
Krzyżowe.

Przypominamy że zgodnie z dekretem biskupa opolskiego i zarządzeniem ministra 
zdrowia, w naszej parafii we Mszach św. i nabożeństwach może uczestniczyć w	
kościele	parafialnym	35	osób;	w	kościele	filialnym	22	osoby	oprócz służby 
liturgicznej (mogą już służyć ministranci). 
Obowiązuje zasada dystansowania się – 2m od siebie.
Komunię św. najpierw rozdzielamy w kościele a potem na dworze nie wchodzimy 
zatem do kościoła.

Kancelaria	Parafialna	 jest	nieczynna.	Wszelkie	sprawy	prosimy	załatwiać	
drogą	telefoniczną.

Dziękujemy za posprzątanie i utrzymanie porządku placu kościelnego. 
W tym tygodniu do sprzątania prosimy mieszkańców z ul. Słowackiego 18 - 32
(numery parzyste).  



18.05.2020	 Poniedziałek	-	dzień	powszedni
17.00 RASZOWA
 Msza św.: Za † Franciszka Czakai (gregoriańska 29)
18.00 RASZOWA	
	 NABOŻEŃSTWO	MAJOWE		I	MODLITWY	O	URODZAJE
 Msza św.: Do Bożej Opatrzności z prośbą o urodzaje polne w Gromadzie  
 Rokicze

19.05.2020	 Wtorek	-	dzień	powszedni
16.00	 ŁĄKI	KOZIELSKIE	
	 NABOŻEŃSTWO	MAJOWE		I	MODLITWY	O	URODZAJE
 Msza św.: Do Bożej Opatrzności z prośbą o urodzaje polne w Gromadzie  
 Łąki Kozielskie
17.30	 RASZOWA
 Msza św.: Za † Franciszka Czakai (gregoriańska 30)
18.30 RASZOWA
	 NABOŻEŃSTWO	MAJOWE		I	MODLITWY	O	URODZAJE
 Msza św.: Za †† Józefa Hadaschik, jego rodziców i dzieci, Pawła i Elfrydę  
 Mainka, dziadków obojga stron oraz za wstawiennictwem Matki Bożej  
 Majowej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
 
20.05.2020	 Środa	-	dzień	powszedni
17.00	 RASZOWA
 Msza św.: Za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
 z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 oraz za †† rodziców Agnieszkę i Franciszka Gabor, teściów Garbas,  
 dziadków Gabor, Jahn, siostrę Barbarę, Hedwig i Arthura Daniel, 
 †† z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu
18.00 RASZOWA 
	 NABOŻEŃSTWO	MAJOWE		I	MODLITWY	O	URODZAJE
 Msza św.: Do Bożej Opatrzności z prośbą o urodzaje polne w Gromadzie 
 Raszowa

21.05.2020	 Czwartek	-	Wspomnienie	św.	Jana	Nepomucena,	
	 	 Prezbitera	i	Męczennika
16.30 ŁĄKI	KOZIELSKIE
	 NABOŻEŃSTWO	MAJOWE	
 Msza św.: Za † Bernarda Smandzich (ofiarowana od Sąsiadów i znajomych)
18.00	 RASZOWA
	 NABOŻEŃSTWO	MAJOWE	
 Msza św.: Za wstawiennictwem św. Jana Nepomucena z prośbą o urodzaje  
 polne, błogosławieństwo Boże w rodzinach i za †† z Gromady Rokicze

22.05.2020	 Piątek	-	dzień	powszedni
16.30 ŁĄKI	KOZIELSKIE
	 NABOŻEŃSTWO	MAJOWE	
 Msza św.: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski 
 i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wilhelma 
 z okazji 90 rocznicy urodzin oraz za †† żonę Gertrudę, rodziców 
 z obu stron, rodzeństwo, †† z pokrewieństwa
18.00	 RASZOWA	
	 NABOŻEŃSTWO	MAJOWE	
 Msza św.: Za †† męża i ojca Franciszka w 15 rocznicę śmierci, rodziców  
 z obu stron, dziadków, †† z pokrewieństwa, dusze opuszczone oraz 
 za wstawiennictwem Matki Bożej Majowej z prośbą o Boże 
 błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
 
23.05.2020					Sobota	-	dzień	powszedni
15.00	 RASZOWA
 Msza św.: Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Majowej  
 z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze Boże 
 błogosławieństwo i zdrowie dla Joanny z okazji 30 rocznicy urodzin
18.00	 RASZOWA
	 NABOŻEŃSTWO	MAJOWE
 Msza św.: Za † Dorotę Prokop w 30 dzień po śmierci


