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Kalendarz liturgiczny: 

poniedziałek - Święto NMP Matki Kościoła, 

środa - wsp. św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy, 

czwartek - święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 

 

 

“Bóg zapłać” młodym naszej wspólnoty za modlitewne czuwanie w Wigilie          

dzisiejszej Uroczystości. 

Dziś o g.11.00  Uroczystość Złotych i Srebrnych Jubileuszów Małżeńskiech. 

Nabożeństwo majowe o g.15.30, a od jutra nabożeństwa czerwcowe z litanią do            

Najświętszego Serca Pana Jezusa o g.17.30. 

Msza św. w int. dzieci potrzebujących naszej modlitwy w poniedziałek w Dniu Dziecka             

o g.18.00. 

Spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania z kl. VII i VIII we wtorek            

o g.19.30. 

We środę zmiana tajemnic różańcowych. O g.17.30 wystawienie Najświętszego         

Sakramentu i wspólny Różaniec. O g.18.00 Msza św. w intencji Róż Różańcowych. 

W I czwartek miesiąca o g.18.00 Msza św. o powołania kapłańskie i zakonne z naszej               

wspólnoty parafialnej. 

W I piątek miesiąca spowiedź św. rano od g.6.30, po południu od g.17.00. Msza św.               

w intencji Straży Honorowej NSPJ o g.18.00. Wyjazd do chorych od g.9.00. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu od g.20.15. 

W I sobotę miesiąca o g.17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec,          

Adoracja i Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP. 

 

W Uroczystość Bożego Ciała Msza św. o g.9.00 w kościele, po niej Procesja             

do czterech ołtarzy ul. Cechową, Łużycką, Kijanki. Zakończenie Procesji i błogosławieństwo           

przy ołtarzu u zbiegu ulic Ukośna i Kijanki. Parafianie, którzy zechcą przyjąć Chrystusa             

Eucharystycznego przed swoją posesją przygotowując ołtarz proszeni są o zgłaszanie się. 

 

W niedzielę 14 czerwca br. Uroczystość Odpustowa w naszej Parafii. Mszę św.            

o g.11.00 w int. Parafian celebrować będą ks. Prałat Józef Prorok, ks. Tomasz Jarosz              

i ks. Rafał Machłajewski. 
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Arcybiskup Marek Jędraszewski odwołał dyspensę od obowiązku niedzielnego        

uczestnictwa we Mszy św. dla wszystkich wiernych z wyjątkiem: 

● osób w wieku 65 lat i więcej, 

● osób z objawami infekcji /kaszel,katar,podwyższona temperatura itp./ 

● osób, które czują obawę przed zarażeniem. 

Zapraszamy do osobistego udziału we Mszy św. w kościele, przy zachowaniu           

obowiązujących przepisów sanitarnych. Prosimy o postawę wzajemnej troski o nasze zdrowie. 

W związku ze zniesieniem limitu osób uczestniczących w nabożeństwach, od przyszłej           

niedzieli transmitowana będzie z naszego kościoła tylko Msza św. o g.9.00. 

 

Serdeczne “Bóg zapłać” Parafianom, którzy złożyli ofiary na kwiaty z ulic:           

Kijanki, Urwana, Ukośna, Zimna, Cechowa /od szkoły do skrzyżowania/, Nazaretańska,          

Widnokrąg, Gwarna, Łużycka, Rżącka, Kosocicka, Hallera, Bednarska, Tuchowska, Pochyła,         

Sadka, Sporna, Szpakowa, Mokra, Kliniec, Łamana, Czajna, Obronna, Przewiewna,         

Podwórkowa, Ks.Franciszka Dźwigońskiego, Zyndrama z Maszkowic, Powały z Taczewa. 

 Podziękowanie dla Pań, które te ofiary zebrały. 

 

Intencje pogrzebowe: 

poniedziałek g.7.00 - + Marta Serafin - Miliwojewicz 

wtorek g.7.00 - + Marta Serafin - Miliwojewicz 

piątek g.7.00 - + Marta Serafin - Miliwojewicz 
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