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ODPUST PARAFIALNY

2021-06-06

Kalendarz liturgiczny:

wtorek - wsp. św.Jadwigi,królowej,

piątek - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,

sobota - wsp. Niepokalanego Serca NMP.

Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Odpustową w naszej Parafii. Kazania

głosi ks. Józef Litwa, który o g.11.00 celebrować będzie Mszę św. w intencji

Parafian.

Po sumie Procesja Eucharystyczna z Litanią do Najświętszego Serca Pana

Jezusa.

Po południu nie będzie już procesji i nabożeństwa.

Podczas Oktawy Bożego Ciała o g. 17.30 nabożeństwo czerwcowe połączone

z procesją Eucharystyczną.

Spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania we wtorek - klasa VI o g.19.00,

klasa VII o g.19.30. Przynosimy indeksy.

W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza św. w  intencji 
 Straży  Honorowej  NSPJ  o  g.18.00.  W trakcie liturgii modlić się będziemy o nowych członków

do Straży Honorowej. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Msza św. w intencji wiernych zmarłych wypominanych w wypominkach rocznych w

sobotę o g.19.00.

Składam serdeczne “Bóg zapłać” Rodzinom i osobom, które przygotowały ołtarze

w Uroczystość Bożego Ciała : /I ołtarz/rodz. Jelonek i Mazurek, /II ołtarz /S.Klaryski

Kapucynki,/III ołtarz/mieszkańcy ulic Rżącka i Przy Kuźni, /IV ołtarz/ rodz. Mieszaniec

z sąsiadami i przyjaciółmi. Serdeczna wdzięczność dzieciom sypiącym kwiaty,

dzwoniącym dzwonkami, dzieciom, scholi, niosącym sztandary, nagłośnienie, służbie

porządkowej, oraz Parafianom, za wspólną modlitwę i świadectwo wiary podczas Procesji

Bożego Ciała.

W związku z rozpoczęciem prac remontowych, od jutra Msze św. w tygodniu

odprawiamy w salce przy plebanii, w niedzielę przy ołtarzu polowym na zachodniej ścianie

kościoła.

Intencje pogrzebowe:

poniedziałek g.7.00 + Mateusz Cora

środa g.7.00 + Mateusz Cora

czwartek g.7.00 + Mateusz Cora

piątek g.7.00 + Mateusz Cora
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