
21. MAJA 2023 

7. Niedziela Wielkanocna 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 

 

OGŁOSZENIA 

 

POŚWIĘCENIE świetlicy w Męczkach 

bardzo dziękuję mieszkańcom Męczek i Panu Sołtysowi Franciszkowi za piękne przygotowanie 

uroczystości poświęcenia nowo otwartej świetlicy, życzę by ten trud zaowocował jeszcze większą 

integracją wioski. 

 

Spotkanie z SOŁTYSAMI 

dzisiaj, po mszy o godz. 9.00, zapraszam na spotkanie Sołtysów, bądź osoby przez nich 

wyznaczone; będzie to spotkanie przygotowujące do odpustu, festynu oraz poświęcenia pól – 

tym razem wszystkie ustalenia wyłącznie podczas spotkania.  

 
JUBILEUSZE KAPŁAŃSKIE 
- w czwartek 25. maja o godz. 17.00 zapraszam na wspólną modlitwę z okazji 4. rocznicy święceń 

kapłańskich Ks. Krzysztofa i jego kolegów z roku 

- w niedzielę 4. czerwca, podczas mszy św. o godz. 12.00, podziękuję Bogu za 25. lat posługi 

kapłańskiej 

zapraszamy do wspólnej modlitwy 
 

SPOTKANIA SAKRAMENTALNE 

w piątek 26. maja o godz. 19:00 spowiedź dzieci przed I. Komunią Świętą oraz ich rodzin. 

 

MSZA W KAPLICY św. JP II 

w najbliższą sobotę 27. maja o godz. 18.00 msza św. i majowe w kaplicy św. JP II 

 

ZIELEŃ 

w tym tygodniu o wykoszenie zieleni proszę mieszkańców Starego BOŻEJEWA. 

 

FESTYN 

przed nami odpust ku czci Patrona Parafii św. Jana Chrzciciela oraz kolejny festyn  

(25 czerwca). Podobnie jak w roku ubiegłym chcemy pokazać trochę historii Parafii, dlatego 

zwracam się do Was – drodzy Parafianie – o udostępnienie  ZDJĘĆ Z PRACY NA ROLI  

lub W GOSPODARSTWIE do roku 1970.  

Termin zgłaszania zdjęć do 10 czerwca br. (w Kancelarii) 

 

BOŻE CIAŁO 

w dniu Bożego Ciała msze św. będą o godz. 9.00 i 10.30 z procesją eucharystyczną 

intencje z sumy zostaną odprawione o godz. 10.30 

 
 
 



ZAPOWIEDZI 
Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć: 
 

Mateusz BAŁAZY, kawaler 

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy 

Weronika WASILEWSKA, panna 

Parafii tutejszej (Niwkowo) - zapowiedź 2. 

 

Michał STEC, kawaler 

Parafii tutejszej (Wizna) 

Paulina MALISZEWSKA, panna 

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy - zapowiedź 1. 
 

Ktokolwiek znałby przeszkody zachodzące między wymienionymi osobami, 
powinien zgłosić się do kancelarii parafialnej. 

 
 
SPOTKANIE z Panem Ministrem Dariuszem PIONTKOWSKIM 

pragnę poinformować, że dzisiaj o godz. 13.15 w Urzędzie Gminy odbędzie się spotkanie 

otwarte z Panem Ministrem Dariuszem PIONTKOWSKIM z mieszkańcami Gminy Wizna. 

Informuję o tym spotkaniu ponieważ P. Ministrowi zawdzięczamy wielką pomoc w otrzymaniu 

dotacji na DACH i SYGNATURKĘ o czym powinniśmy pamiętać.  

 
ZA TYDZIEŃ 

w kolejna niedzielę przypada IV. niedziela miesiąca. Modlitwą otoczymy Dobroczyńców. Ofiary 

przeznaczamy na opłacenie rachunków. 

 
 

Niech Jezus Zmartwychwstały wszystkim nam błogosławi! 
SZCZĘŚĆ BOŻE. 

 
 
MODLITWA O URODZAJE 2023 
 
DATA MIEJSCOWOŚĆ GODZINA MIEJSCE 

 
 

26 maja 
piątek 

 

Boguszki i Jarnuty 10.00 kaplica 

Sambory 11.00 kaplica 

Mrówki 12.00 kaplica 

 
 

29 maja 
poniedziałek 

Nieławice 11.00 kaplica 

Srebrowo 12.00 kaplica 

Wierciszewo 13.00 kaplica 

31 maja  15.00 kaplica 



 
3 czerwca 

sobota 

Niwkowo 12.00 na wiosce 

Kramkowo 14.00 na wiosce 

 
9 czerwca 

piątek 

Małachowo 10.00 kaplica 

Ruś 11.00 kaplica 

Rutki 12.00 kaplica 

 
10 czerwca 

sobota 

Zanklewo 10.00 kaplica 

Wizna Kopeć 11.00 kaplica 

Stare Bożejewo 12.00 na wiosce 

 

 
 
 

KU PAMIĘCI 
 
 

KANCELARIA 
od MAJA zmieniły się godziny pracy w kancelarii parafialnej. 
 

- w poniedziałki i soboty w godz. 8.30 – 10.30  
- w czwartki w godz. 15.30 – 16.30 (poza wakacjami i feriami) 
 

kontakt  - telefony:  (86) 217 64 18 lub 508 321 581  

      (telefony wyłącznie w godzinach otwarcia kancelarii) 

  - e-mail: kancelaria@parafiawizna.pl 

 
- w sprawach nienaglących zwłoki np. chrztów, ślubów, cmentarza itp. proszę o wiadomość e-
mail z podaniem sprawy i swoim numerem telefonu (wtedy oddzwonimy i umówimy się na 
konkretny termin spotkania). 
 

- w sprawach bardzo pilnych (wizyta u chorych, pogrzeby) - po mszy porannej o godz. 7.30  
 

Niestety, kancelaria będzie nieczynna w okresie np. rekolekcji i kolędy. 
 
 
 
 
KONTA PARAFIALNE 

Bank numer konta 

 

69 8762 1019 0027 8991 2000 0010 

 

09 1240 1532 1111 0010 7679 1081 

 

mailto:kancelaria@parafiawizna.pl


 

POGRZEB 

w sytuacji gdy KANCELARIA jest nieczynna, a są osoby pragnące ofiarować - podczas 

pogrzebów - MSZE ZA ZMARŁYCH, proszę by zrobiły następująco: 

proszę do koperty złożyć ofiarę mszalną, na zewnątrz koperty (tam gdzie zazwyczaj podajecie 

adresata, proszę napisać OD KOGO jest msza święta i podać swój nr telefonu. Tak przygotowane 

intencje przynosimy DO ZAKRYSTII przed rozpoczęciem mszy św. pogrzebowej. 

 
 

KALENDARZ  
planowanych wydarzeń 

 
MAJ 
28. maja o godz. 10.30  I. KOMUNIA św.  
 
CZERWIEC 
4. czerwca o godz. 9.00 Komunia ROCZNICOWA 
8. czerwca o godz. 10.30 PROCESJA Bożego Ciała, 
25. czerwca ODPUST ku czci św. Jana Chrzciciela i FESTYN Parafialny (suma z procesją 12.00) 
29. czerwca Apostołów Piotra i Pawła 
 
LIPIEC 
23. lipca poświęcenie pojazdów 
 
SIERPIEŃ 

1-13. sierpnia Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. 

15. sierpnia WNIEBOWZIĘCIE NMP 

27. sierpnia WIZYTACJA BISKUPIA, ODPUST ku czci MB Częstochowskiej i DOŻYNKI parafialne. 

 


