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1. Nabożeństwo majowe dzisiaj o godz. 16.30, a po nim Msza św. - Majówka przy kapliczce

w Stanikach. W przyszłą niedzielę majówka na Wilczaku. Dziś w Błażowej Dolnej
Msza św. o godz. 16.00 a po niej nabożeństwo majowe.
2. W przyszłą niedzielę do naszego kościoła, na Mszę św. o godz. 9.00, przybywa

pielgrzymka z Błażowej Górnej. Krzesła przed ławkami będą zarezerwowane dla
pielgrzymów. Prosimy o zajmowanie innych miejsc siedzących.
3. Rodzice dzieci I Komunijnych złożyli 800 zł. jako dar ołtarza. Bóg zapłać.
4. Dzieci komunijne z Błażowej Dolnej wyjeżdżają na pielgrzymkę do Kalwarii

Pacławskiej w najbliższy piątek 24 maja. Jest 10 miejsc wolnych w autokarze. Chętnych
prosimy o kontakt z ks. Karolem.
5. Składka dzisiejsza przeznaczona jest na spłatę długów za remont kościoła.
6. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła rodzicom dzieci przeżywających pierwszą rocznicę

Komunii św. Do sprzątania w tym tygodniu prosimy panie z ul. 3 Maja: panią
Małgorzatę Kozubek, panią Janinę Kołodziej, panią Halinę Drewniak – nr domu 32/3,
panią Janinę Wania, panią Ewę Kocór, panią Halinę Furman, panią Agatę Kocój,
panią Agnieszkę Zontek, panią Halinę Drewniak – nr domu 41/1 i panią Agnieszkę
Zontek.
7. Razem z panem Marszałkiem Stanisławem Kruczkiem nasza parafia zaprasza artystów z

Centrum Kultury Gminy Łańcut, którzy wykonają koncert piosenek do słów poezji
Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II z okazji 99 rocznicy urodzin. Koncert odbędzie się
w sobotę 25 maja o godz. 19.00 w naszym kościele. Serdecznie zapraszamy na Mszę św.
o godz. 18.00 i koncert. Więcej szczegółów na plakacie.
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W obecnym numerze Niedzieli warto

przeczytać artykuł: „Instrukcja obsługi” – 26 maja 2019 r. odbędą się w Polsce czwarte
już od chwili naszego wstąpienia do Unii Europejskiej wybory do Parlamentu
Europejskiego. Artykuł ukazuje czym się zajmuje Parlament, jego strukturę, jak
wybieramy posłów i gdzie można głosować. W Gościu Niedzielnym artykuł: "Jesteśmy
Jego kaprysem?". Po co Bogu człowiek? Bóg może nie mieć znaczenia dla człowieka,
ale człowiek ma wielkie znaczenie dla Boga. I inne ciekawe artykuły.

