
 

Z kroniki parafialnej…   
 

 
  
  

1. 05. 2012 r. – Rozpoczęliśmy nabożeństwa majowe, podczas których każde dziecko mogło 
wylosować figurkę Matki Bożej i zabrać ją do domu na jeden dzień, aby modlić się wspólnie 
całą rodziną. 
   
3. 05. 2012 r. – Z  okazji 3 Maja święta Konstytucji oraz święta Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski po Mszy św. Wieczornej, był przedstawiony program słowno-muzyczny. 
 

12. 05. 2012 r. – W ramach Kongresu Eucharystycznego w kościele stacyjnym w Łanowicach 
miała miejsce Msza św. z nabożeństwem dla rodzin księży i sióstr zakonnych pochodzących z 
naszego dekantu i parafii. 
 

12 – 20. 05. 2012 r. – Przez cały tydzień w naszej parafii pod hasłem „Tak Bóg ukochał 
Ciebie” odbywały się misje parafialne. Misje prowadzili Ojcowie Zmartwychwstańcy: ks. 
Krzysztof Czerwionka CR i ks. Bartłomiej Gzella CR wraz z modlitewną wspólnotą „Galilea” i 
były one takim bezpośrednim przygotowaniem do przeżywania I Kongresu Eucharystycznego 
na Ukrainie. Na zakończenie misji ewangelizacyjnych dzieci przygotowały plakaty z napisem 
„Tak Bóg ukochał Ciebie” i wręczyły wszystkim prowadzącym. Owocem misji jest powstanie w 
naszej parafii modlitewnej wspólnoty „Domu Zmartwychwstania”. 
 

19. 05. 2012 r. –  parafialna schola „GAUDIUM” uczestniczyła w IV Archidiecezjalnym 
Festiwalu Piosenki Religijnej we Lwowie, gdzie zaśpiewała piosenki: „Czy widziałeś Jezusa” i 
„Z Apostołem radości” i zajęła II miejsce. 
 

23. 05. 2012 r. –  Wieczorem modliliśmy się w intencji Księdza Proboszcza z okazji rocznicy 
święceń kapłańskich. 
 

24. 05. 2012 r. – W tym dniu odbył się egzamin dla dzieci przygotowujących się do I Komunii 
świętej. 
 

26. 05. 2012 r. – Z okazji Dnia Matki dzieci i schola przedstawiły program słowno-muzyczny 
i złożyły życzenia dla mam naszej parafii. 
 

26. 05. 2012 r. – Sobota była dniem spowiedzi dla dzieci rocznicowych oraz pierwszej 
spowiedzi  dla dzieci pierwszokomunijnych 
 
27. 05. 2012 r. – W uroczystość Zesłania Ducha Świętego podczas mszy św. o godz. 900 miała 
miejsce Pierwsza Komunia Święta. Do Eucharystii przystąpiło po raz pierwszy 14 dzieci. 
Natomiast podczas Mszy św. o godz. 1130 dzieci obchodziły Rocznicę Pierwszej Komunii 
Świętej. 
 

29. 05. 2012 r. – W Rudkach miała miejsce Msza św. w ramach dnia kongresowego 
sanktuaryjnego. 
 

31. 05. 2012 r. – W czwartkowy dzień w naszym kościele odbyła się uroczysta Eucharystia w 
ramach dekanlnego Dnia Kongresu Eucharystycznego. Mszy św. przewodniczył oraz 
okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Andrzej proboszcz z Turki. 
 


