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APOSTOŁ
KISIELICKI
PISMO PARAFII
P.W. MATKI BOŻEJ RÓLOWEJ ŚWIATA
W KISIELICACH
do użytku wewnętrznego

Matko miłosierdzia, módl
się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się
za nami.
Matko nadziei, módl się za
nami.
Matko nieskalana, módl się
za nami.
Matko najczystsza, módl
się za nami.
Matko dziewicza, módl się
za nami.
Matko nienaruszona, módl
się za nami.
Matko najmilsza, módl się
za nami.
Matko przedziwna, módl
się za nami.
Matko dobrej rady, módl
się za nami.
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SŁOWO ŻYCIA
III NIEDZIELA WIELKANOCNA
J 21, 1-19
Jezus
znowu ukazał się nad
Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w
ten sposób: Byli razem Szymon Piotr,
Tomasz, zwany Didymos, Natanael z
Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza
oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon
Piotr powiedział do nich: «Idę łowić
ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i
my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do
łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili.
A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na
brzegu. Jednakże uczniowie nie
wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł
do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?»
Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do
nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie
łodzi, a
znajdziecie». Zarzucili więc
i z powodu
mnóstwa ryb nie mogli
jej wyciągnąć.
Powiedział więc do
Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował:
«To jes t Pan!» Szymon Piotr,
usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział
na siebie wierzchnią szatę – był bowiem
prawie nagi – i rzucił się wpław do
jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli
łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami.
Od brzegu bowiem nie było daleko –
tylko około dwustu łokci.
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone
ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz
chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście
jeszcze ryb, które teraz złowiliście».
Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na
brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie
stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo
tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się.
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Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie
się!» Żaden z uczniów nie odważył się
zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo
wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus
przyszedł, wziął chleb i podał im –
podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus
ukazał się uczniom od chwili, gdy
zmartwychwstał.
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
J 10, 27-30
Jezus powiedział: «Moje
owce słuchają mego głosu, a Ja znam je.
Idą one za Mną, a Ja daję im życie
wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie
wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój,
który Mi je dał, jest
większy od
wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać
z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno
jesteśmy».
V NIEDZIELA WIELKANOCNA
J 15, 1 - 8
Jezus powiedział do swoich
uczniów:
«Ja jestem prawdziwym
krzewem winnym, a Ojciec mój jest
tym, który go uprawia. Każdą latorośl,
która nie przynosi we Mnie owocu,
odcina, a każdą, która przynosi owoc,
oczyszcza, aby przynosiła owoc
obﬁtszy. Wy już jesteście czyści dzięki
słowu, które wypowiedziałem do
was.
Trwajcie we
Mnie,
a
Ja w was będę trwać. Podobnie jak
latorośl nie może przynosić owocu
sama z siebie – jeżeli nie trwa w
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winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli
we Mnie trwać nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy –
latoroślami. Kto trwa we Mnie, a
Ja w nim, ten przynosi owoc obﬁty,
ponieważ beze Mnie nic nie możecie
uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie,
zostanie wyrzucony jak winna latorośl
i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają
w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie
trwać
będziecie, a słowa moje w
was, to proście, o cokolwiek chcecie,
a to wam się spełni. Ojciec mój przez to
dozna chwały, że owoc obﬁty
przyniesiecie i staniecie się moimi
uczniami».

oznajmiłem
wam
wszystko,
co
usłyszałem od Ojca mego.
Nie
wy
Mnie wybraliście, ale
Ja was wybrałem i przeznaczyłem was
na to, abyście szli i owoc przynosili,
i by owoc wasz
trwał – aby Ojciec
dał wam wszystko, o cokolwiek Go
poprosicie w imię moje. To wam
przykazuję, abyście się wzajemnie
miłowali».

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

Jezus, ukazawszy się Jedenastu,
powiedział do nich:
«Idźcie na cały
świat i głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie
chrzest, będzie zbawiony; a kto nie
uwierzy, będzie
potępiony. Te zaś
znaki towarzyszyć
będą
tym,
którzy uwierzą: w imię
moje
złe duchy będą wyrzucać, nowymi
językami mówić będą; węże
brać
będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili,
nie będzie im szkodzić.
Na chorych
ręce kłaść będą,
a
ci odzyskają
zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan
Jezus został wzięty do nieba i zasiadł
po prawicy Boga. Oni zaś
poszli i
głosili Ewangelię
wszędzie, a Pan
współdziałał z
nimi i potwierdzał
naukę znakami, które jej towarzyszyły.

J 15, 9 - 17
Jezus powiedział do swoich
uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec,
tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie
w miłości mojej! Jeśli będziecie
zachowywać
moje przykazania,
będziecie trwać w miłości mojej, tak
jak Ja zachowałem przykazania Ojca
mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby
radość
moja w was była i aby radość wasza
była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem. Nikt nie ma większej
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje
oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli
czynicie to, co wam przykazuję. Już was
nie nazywam sługami, bo sługa
nie
wie, co czyni jego pan, ale nazwałem
was
przyjaciółmi, albowiem

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA
UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA
Mk 16, 15-20
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Kalendarz liturgiczny
PONIEDZIAŁEK 2 MAJA - wspomnienie św. Atanazego,
biskupa i doktora Kościoła.
WTOREK, 3 MAJA - uroczystość Najświętszej Maryi Panny,
Królowej Polski.
ŚRODA, 4 MAJA - wspomnienie św. Floriana, męczennika.
PIĄTEK, 6 MAJA - święto świętych Apostołów Filipa
i Jakuba.
PONIEDZIAŁEK, 9 MAJA - uroczystość św. Stanisława,
biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski.
PIĄTEK, 13 MAJA - wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny Fatimskiej.
SOBOTA, 14 MAJA - święto św. Macieja, apostoła.
PONIEDZIAŁEK, 16 MAJA - święto św. Andrzeja Boboli,
prezbitera i męczennika.
PIĄTEK, 20 MAJA - wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny,
prezbitera.
WTOREK, 24 MAJA - wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny, Wspomożycielki Wiernych.
CZWARTEK, 26 MAJ - wspomnienie św. Filipa Nereusza,
prezbitera.
PIĄTEK, 27 MAJA - wspomnienie św. Pawła VI, papieża.
NIEDZIELA, 29 MAJA - uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego.
WTOREK, 31 MAJA - święto Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny.
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DUSZPASTERZY

Nasza wierność Ślubom
Jasnogórskim ?
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej
Polski Głównej patronki Polski jest nam Polakom
szczególnie bliska, przez Jasną Górę i śluby króla Jana
Kazimierza. Od dnia 1 kwietnia 1656 roku Polska
stała się urzędowo ogłoszonym królestwem Maryi,
oddała się pod Jej rządy. Każdy król miał być odtąd
niejako Jej regentem, sprawującym nad
narodem
rządy w Jej imieniu.
Jak piszą jednak
historycy: „Niestety śluby króla
Jana Kazimierza nie zostały spełnione. Przyszły
uciążliwe wojny. Po uzyskaniu wolności (w 1918)
Episkopat Polski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej
o wprowadzenie święta dla Polski pod wezwaniem
„Królowej Polski”. Papież Benedykt XV chętnie do tej
prośby się przychylił (1920). Tak więc przynajmniej
jedno zobowiązanie
zostało dotrzymane. Zostało
spełnione przyrzeczenie, jakie przed prawie trzema
wiekami dał Jan Kazimierz. Biskupi umyślnie
zaproponowali Ojcu świętemu dzień 3 maja, aby
podkreślić
łączność
nierozerwalną tego święta
z sejmem czteroletnim, a zwłaszcza z uchwaloną dnia
3 maja 1791 roku pierwszą konstytucją polską.
Wypełniła ona bowiem w swoich założeniach część
ślubowań, jakie Jan Kazimierz złożył przed obrazem
Matki Bożej w pamiętny dzień 1 kwietnia 1656 roku.
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Sejm bowiem zobowiązywał się uroczyście wziąć pod
opiekę lud polski i zaprowadzić sprawiedliwość
społeczną.”
A jak było później? Druga wojna światowa i ponad
45 letnia komunizacja kraju, wybór Polaka na Papieża
i Jego 7 pielgrzymek do Ojczyzny. I te niezwykłe słowa,
które obrał za swoje apostolskie motto: „Totus Tuus”.
A w końcu 1989 i oﬁcjalna zmiana ustroju … I cisnące
się nieuchronnie pytanie: „Czy my rzeczywiście jako
naród jesteśmy królestwem Niepokalanej?” Warto być
może co roku w tę Uroczystość zadawać sobie to
pytanie. Warto pytać nie ogólnie i ogólnikowo, nie
w imieniu narodu, ale w imieniu własnym: „czy ja jestem
poddanym Niepokalanej?” Jakie są moje zadania i
zobowiązania wynikające z tego faktu, że Maryja od
1656 roku, a więc od 366 lat jest Królową Polski? Oby
śluby jasnogórskie Jana
Kazimierza
ponawiane
i powtarzane wielokrotnie nie pozostały tylko
sentymentalnymi deklaracjami i zapewnianiami.
Mam wrażenie, że gdzieś się chyba pogubiliśmy
w naszym
prywatnym życiu codziennym, ale i
społecznym i
narodowym, właśnie
dlatego, że
odeszliśmy od ideału Królestwa Niepokalanej. Czy nie
jest tak, że życie
nasze na różnych poziomach
zdominował jakiś duchowy i moralny marazm właśnie
dlatego, że przestaliśmy poważnie traktować nasze
narodowe i osobiste zobowiązania wobec Boga? Czy nie
jest tak dlatego, że wiara po raz kolejny „zeszła do
podziemia”, że stałą się sprawą wstydliwą, prywatną, że
na siłę wmówiono nam, iż należy się jej wstydzić, że
jest ona nienowoczesna i nie na nasze czasy?
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Sprawiedliwość społeczna, którą sejm zobowiązał się
w 1656 roku
zaprowadzić, budowana li tylko na
ludzkich fundamentach okazuje się ponownie tylko
ułudą i mirażem bez pokrycia. Okazuje się że jako Naród
oddany w opiekę Niepokalanej nie potraﬁmy powstać, bo
zapomnieliśmy o naszej Królowej, bo Ją na co dzień
lekceważymy, odsuwamy
w kąt, pozwalamy
na
obrażanie Jej, a nawet bardzo często sami Ją obrażamy.
W obliczu toczącej się wojny na Ukrainie, czy nie czas,
aby do Niej naprawdę się zwrócić i naprawdę oddać
nasze serca w Jej władanie?
Ks. Jerzy Bieńkowski SAC, Proboszcz
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 1.05 - 31.05.2022
1.
W niedzielę 1 maja rozpoczynamy miesiąc szczególnie
poświęcony
Matce Bożej. Nabożeństwa majowe do
Najświętszej Maryi Panny będą odprawiane codziennie o
godz. 17. 30 w naszym kościele.
2.
We wtorek 3 maja obchodzimy Uroczystość NMP
Królowej Polski – Głównej
Patronki Polski. Msze św.
odprawiane będą tak jak w każdą niedzielę. Tego dnia
będziemy też modlili się w intencji wszystkich strażaków na
Mszy św o godz. 11.00.
3.
W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota
miesiąca.
W czwartek, modlimy się o nowe i święte powołania
kapłańskie i zakonne. Jak zawsze po Mszy św. o godz. 18.00
zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu z
możliwością skorzystania z Sakramentu pokuty i pojednania.
Adorację tradycyjnie poprowadzi Wspólnota Pogotowia
Modlitewnego.
W pierwszy piątek miesiąca o godz. 15.00 nabożeństwo
w Godzinie Miłosierdzia i koronka do Bożego Miłosierdzia. O
15.30 spowiedź dla dzieci, a o godz.16.00 Msza św. O godz. 17.30
spowiedź dla dorosłych, a o godz. 18.00 Msza św.
Do chorych udamy się: ks. Proboszcz w czwartek
i piątek, a ks. Tomek
wyjątkowo nie w piątek, tylko w
czwartek od godz. 9.00.
W
pierwszą
sobotę
miesiąca,
nabożeństwo
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi
Pannie po Mszy św. o godz. 8.00
4.
6 maja w piątek spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania z grupy Matki Bożej Królowej Świata. O godz.
8
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16.30 grupa p. Gabrysi, a po Mszy św. grupa p. Grzegorza.
5.
9 maja - Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika
– głównego Patrona Polski ( przeniesiona z niedzieli 8 maja ).
6.
13 maja w piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie dla
kandydatów do bierzmowania z grupy św. Józefa.
7.
W niedzielę 15 maja o godz. 14.00 Msza św dla osób
z niepełnosprawnością. Taca
z tej niedzieli przeznaczona
będzie na cele inwestycyjne.
8.
14 maja w sobotę po Mszy św. wieczornej, ostatnie
spotkanie dla rodziców dzieci z klas III, które przystąpią w tym
roku szkolnym do I Komunii Świętej w kościele. Spotkanie
organizacyjne przed pierwszą Komunią Św.
9.
15 maja w niedzielę dzieci i rodziców zapraszamy na
Mszę Świętą inicjacyjną na godz. 12.30, będzie bezpośrednie
przygotowanie do Komunii Świętej.
10. Od poniedziałku 16
maja
rozpoczynamy nasze
przygotowanie
do pierwszej Komunii Świętej. I Tak
w poniedziałek, wtorek
i środę s potkania dla dzieci w
kościele o godz. 15.30.
W piątek 20 maja o godz. 15.00 nabożeństwo pokutne i
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, oraz I spowiedź
dzieci, a także ich rodziców i chrzestnych, a w sobotę o godz.
11.00 I Komunia Święta. O godz.
13.30
odbędzie się
I Komunia
Święta dla dzieci z dysfunkcjami ﬁzycznymi
i psychicznymi. Otoczmy modlitwą te dzieci, ich rodziców i cały
czas naszych przygotowania.
11.
27 maja w piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie dla
kandydatów do bierzmowania z grupy św. Wincentego
Pallottiego.
12.
29 maja – Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego.
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INTENCJE MSZALNE NA CZAS 01.05. - 31.05.2022
NIEDZIELA 1 MAJA
8.00 + Marek Orłowski – 10 r. śm. i
Anna Orłowska oraz zmarli z rodziny.
9.30 + Zygmunt Brzóska – 1 r. śm. i
Renata Brzóska.
11.00 O światło Ducha Świętego dla
Kariny i pomyślne zdanie matury .
12.30 + Jadwiga i Jan Majchrzak.
18.00 + Kazimierz i Edytka Olszleger –
greg.
PONIEDZIAŁEK 2 MAJA
18.00 + Kazimierz i Edytka Olszleger –
greg.
WTOREK 3 MAJA
8.00 + Kazimierz i Edytka Olszleger –
greg.
9.30 Za paraﬁan.
11.00 1.+ Stefania Molasy – 21 r. śm. i
Edward Molasy.
2. + Manfryd Laskowski – intencja od
Strażaków.
12.30 1. Mieczysław Czarnecki – 1 r. śm. i
Marianna Czarnecka – 1 r. śm.
2. + Celina i Zygfryd Licznerscy w
rocznicę śmierci.
18.00 1. Dziękczynna w rocznicę I
Komunii Świętej.
2. + Krystyna Franas – 42 r. śm. i Jan
Franas, oraz zmarli z rodziny.
ŚRODA 4 MAJA
18.00 + Kazimierz i Edytka Olszleger –
greg.
CZWARTEK 5 MAJA
18.00 + Kazimierz i Edytka Olszleger –
greg. PIĄTEK 6 MAJA
16.00 + Kazimierz i Edytka Olszleger –
greg .
18.00 + Wiesław Jakubczyk – 25 r. śm.
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SOBOTA 7 MAJA
8.00 + Kazimierz i Edytka Olszleger –
greg.
18.00 + Zenon Kochanowski, oraz
Jerzy i Leokadia Ulatowscy.
NIEDZIELA 8 MAJA
8.00 Kazimierz i Edytka Olszleger –
greg.
9.30 + Zygmunt Brzóska – 1-sza
rocznica śmierci i Renata Brzóska –
intencja od rodziny.
11.00 1. + Paweł Kruk .
2. + Bolesław Papierkiewicz - 6 r. śm.,
śp. Kazimierz Gołkowski – 9 r. śm. i
Józef Gołkowski 70 r. śm.
12.30 1. + Władysław Barański – 28 r.
śm., śp. Stanisławę, Jerzego i dziadków
z obojga stron.
2. + Tadeusz Rojczyk – 46 r. śm. oraz
Helena, Józef, Stefan i Stefania.
18.00 1. + Stanisław Romaniejko – 3 r.
śm. i za zmarłych z rodziny.
2. + Leon Piechota 31 r. śm. i Tadeusz
Piechota.
PONIEDZIAŁEK 9 MAJA
18.00 1. + Kazimierz i Edytka Olszleger
– greg.
2. + Manfryd Laskowski - 30 dzień po
śmierci.
WTOREK 10 MAJA
18.00 1. + Kazimierz i Edytka Olszleger –
greg.
2. Dziękczynno – błagalna z okazji 70 r.
urodzin Andrzeja o zdrowie i Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
ŚRODA 11 MAJA
18.00 1. + Kazimierz i Edytka Olszleger –
greg.
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2. + Ryszard Bodnar – 1 r. śm. o
miłosierdzie Boże.
CZWARTEK 12 MAJA
18.00 + Kazimierz i Edytka Olszleger –
greg.
PIĄTEK 13 MAJA
18.00 + Kazimierz i Edytka Olszleger –
greg.
SOBOTA 14 MAJA
8.00 + Kazimierz i Edytka Olszleger –
greg.
18.00 1. + Halina Wiśniewska – 1 r. śm.
oraz o Boże błogosławieństwo dla
Dominika z okazji urodzin.
2. + Rozalia i Piotr Grabowscy i Tadeusz
Pokorski.
NIEDZIELA 15 MAJA
8.00 W rocznicę święceń ks. Kamila o
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki
Bożej na drodze kapłańskiej.
09.30 + Halina Chojnacka – 26 r. śm. i
Roman, Janusz, Piotr Chojnaccy oraz
Piotr Pokorski.
11.00 1. + Andrzej Żarczyński- 1 r. śm.,
oraz rodzice Romualda i Mieczysław
Żarczyńscy i Adam Żarczyński.
2. Irena Białach o dar nieba.
12.30 + Stanisław Kaniecki - 20 r. śm. i
Barbara Kaniecka i Roman Kacperski
oraz zmarli rodzice z obojga stron.
18.00 1. + Kazimierz i Edytka Olszleger–
greg.
2. Dziękczynno – błagalna z okazji 21 r.
urodzin Magdaleny o zdrowie, Boże
błogosławieństwo oraz opiekę Matki
Bożej.
PONIEDZIAŁEK 16 MAJA
18.00 1. + Kazimierz i Edytka Olszleger–
greg.
2. + Stanisława Prątnicka - 30 dzień po
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śmierci.
WTOREK 17 MAJA
18.00 1. + Kazimierz i Edytka Olszleger–
greg.
2. + Edmund Franciszek Zakrzewski - 30
dzień po śmierci.
ŚRODA 18 MAJA
18.00 1. + Kazimierz i Edytka Olszleger–
greg.
2. Zbigniew Dziedzic - 30 dzień po
śmierci.
CZWARTEK 19 MAJA
18.00 + Kazimierz i Edytka Olszleger –
greg.
PIĄTEK 20 MAJA
18.00 1. + Kazimierz i Edytka Olszleger –
greg.
2. + Zenobia Smolarska w r. śm., oraz
zmarli rodzice: Zoﬁa i Piotr Smolarscy i
Zoﬁa i Szczepan Czarnomscy.
SOBOTA 21 MAJA
8.00 + Kazimierz i Edytka Olszleger –
greg.
11.00 I KOMUNIA ŚWIĘTA.
13.30 I KOMUNIA ŚWIĘTA - DZIECI
NIEPEŁNOSPRAWNE.
18.00 + Marcin Ostrowski – 8 r. śm. i
Józefa i Jan Kaliszewscy.
NIEDZIELA 22 MAJA
8.00 + Kazimierz i Edytka Olszleger –
greg.
9.30 + Łucja Wnuk– 16 r. śm. i Zygmunt
Wnuk.
11.00 1. Dziękczynno – błagalna dla
rodziców Teresy i Jana, oraz Danuty i
Jerzego o zdrowie i Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
2. + Marianna i Stefan Pękacz i Iza
Wawrzyniak oraz zamarli z rodziny.
12.30 1. + Gabriela Miłosz – 7 r. śm. i z
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okazji urodzin.
2. + Zenon i Marianna Kochanowscy i
zmarli z rodziny.
18.00 O dary Ducha Świętego dla
córki.
PONIEDZIAŁEK 23 MAJA
18.00 1. + Kazimierz i Edytka Olszleger –
greg.
2. Za paraﬁan.
WTOREK 24 MAJA
18.00 + Kazimierz i Edytka Olszleger–
greg.
ŚRODA 25 MAJA
18.00 + Kazimierz i Edytka Olszleger –
greg.
CZWARTEK 26 MAJA
18.00 1.+ Kazimierz i Edytka Olszleger –
greg.
2.+ Urszula Mańkowska – 12 r. śm. –
intencja od męża, synów i wnuków.
PIĄTEK 27 MAJA
18.00 1. + Kazimierz i Edytka Olszleger –
greg.
2. + Jan Herka - 30 dzień po śmierci.
SOBOTA 28 MAJA
8.00 + Kazimierz i Edytka Olszleger –
greg.
18.00 + Bożena Błońska- 1 rocznica
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śmierci.
NIEDZIELA 29 MAJA
8.00 + Kazimierz i Edytka Olszleger w
rocznicę śmierci.
9.30 + Jan Romanowski – 25 r. śm.i
rodzice z obojga stron.
11.00 1. + Genowefa Podedworna – 18 r.
śm. i Antonina i Paweł Madej.
2. + Aniela, Józef Dąbrowscy, Jan
Dąbrowski, Bronisław Dąbrowski i
Jadwiga i Jan Nicgorscy, oraz dziadków
z obojga stron.
12.30 1. + Helena Rojczyk 40 r. śm. oraz
Józef, Stefan, Stefania i Tadeusz.
2. Marcin Mówiński – 9 r. śm.
18.00 Dziękczynno – błagalna z okazji
urodzin ks. Tomasza o zdrowie, Boże
błog. i opiekę Matki Bożej.
PONIEDZIAŁEK 30 MAJA
18.00 1.+ Kazimierz i Edytka Olszleger
w rocznicę śmierci.
2. Za paraﬁan.
WTOREK 31 MAJA
18.00 W dniu urodzin Michała.

W ostatnim czasie odeszli od nas:
śp. Sławomir
Orczyk
i śp. Wiesław Mróz, śp. Stanisława
Prątnicka, śp. Aneta Trzcińska, śp. Manfryd Laskowski, śp.
Edmund Zakrzewski i śp. Zbigniew Dziedzic.
Prośmy w ich intencji: wieczny odpoczynek ….
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MSZE ŚWIĘTE NA TERENIE NASZEJ PARAFII
KISIELICE - Kościół Matki Bożej Królowej Świata
- niedziela i uroczystości - godz. 8.00, 11.00, 12.30, 18.00
- święto w dzień powszedni - godz. 10.30 i 18.00
- dzień powszedni od pon. do pt. - godz. 18.00
- sobota - godz.8.00 oraz 18.00 ( msza święta niedzielna )
- Łodygowo - Kaplica Pana Jezusa Miłosiernego
- niedziela i uroczystości - godz. 9.30
********************************************************************

Okazja do Sakramentu Pojednania ( spowiedzi)
- przed Mszą Św. i w czasie Mszy Św.
*******************************************************************

Pierwsze piątki miesiąca: - nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego godz.15.00
- Msza święta dla dzieci - godz. 16.00
Sakrament pojednania - od 15.30
************************************************************

Pierwsze soboty miesiąca - w każdą pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na
nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi po mszy św. o godz. 8.00.
***************************************************************

W każdy czwartek po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu
do godz. 20.00. W czasie adoracji możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania.
**************************************************************

KANCELARIA PARAFIALNA
WTORKI - GODZ.16.00 - 17.45
SOBOTA - GODZ. 9.00 - 11.00
Wezwanie
do
chorego, zgłoszanie pogrzebu możliwe poza określonymi
godzinami, z wyjątkiem niedziel i uroczystości oraz nieprzewidzianych sytuacji.
W razie nieobecności kapłanów można dzwonić pod numer: 552756019
Do kancelarii parafialnej można przyjść również na rozmowę z duszpasterzem.

“Radosnego dawcę miłuje Bóg...”. ( 2 Kor 9, 7b ) Za posługi w kancelarii
i czynności religijne w naszej paraﬁi nie ma cennika. Oﬁary są zgodne
z sumieniem i oﬁarnością oﬁarodawcy.

Numer konta bankowego:
94 8320 0005 0040 3902 2000 0010
Pismo

Parafii Matki Bożej Królowej Świata
ul. Kościelna 3
14-220 Kisielice
Tel. 552756019
www.parafiakisielice.pl
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