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1. Z kalendarza liturgicznego – W środę obchodzimy święto świętej Katarzyny ze 

Sieny – patronki Europy. W tym tygodniu obchodzimy uroczystość Najświętszej Marii 

Panny Królowej Polski uroczystość ta przypada w niedziele jednakże zostaje przenie-

siona na sobotę 2 maja. Msze św. w naszym kościele będą sprawowane o godz. 7.00, 

10.00 i 18.00 

 

2. Zarządzenie Ks. Biskupa - Decyzją Księdza Biskupa Wiesława Meringa do 

odwołania zostają zawieszone wizyty u chorych, które odbywały się w pierwsze piątki 

miesiąca. Jednakże w zagrożeniu życia prosimy o kontakt, aby któryś z kapłanów udał 

się do chorego. 

 

3. Nabożeństwo majowe - Maj jest miesiącem w sposób szczególny poświęconym 

Matce Bożej. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska. Nabożeństwa majowe są 

naszą Polską tradycją, dlatego zachęcamy do gorliwego pielęgnowania tego, co zostało 

nam przekazane przez poprzednie pokolenia. Uczestnictwo w tym nabożeństwie jest 

wyrazem naszej czci i miłości do Maryi. W naszym kościele Nabożeństwa Majowe 

odprawiane są po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30, a w niedzielę o godz. 17.30  

i będą transmitowane przez Internet. 

 

4. Adoracja - Adoracja Najświętszego Sakramentu jest szczególną formą spotkania  

z Chrystusem eucharystycznym. Pragniemy poinformować, że adoracja w naszym ko-

ściele będzie się odbywała od poniedziałku do soboty od godz. 7.30 do 18.00 a w nie-

dziele od godz. 13.30 do 18.00 

 

5. Nowenna - We wtorek obchodzimy trzeci dzień nowenny ku czci Św. Antoniego  

z Padwy. Msza św. z modlitwami nowennowymi o godz. 18.00. Wszystkich czcicieli św. 

Antoniego serdecznie zapraszamy. 



6. Apel Jasnogórski – pierwszą sobotę maja zapraszamy na Apel maryjny, który 

będziemy przeżywać o godz. 21.00 przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Po-

mocy. 

 

7. Zarządzenie – pragniemy przypomnieć, że rząd polski wprowadził zarządzenie, iż 

w kościołach może przebywać jednorazowo jedna osoba na 15m2. Czyli w naszym ko-

ściele jednorazowo podczas nabożeństw będzie mogło przebywać 30 osób. Równocze-

śnie przypominamy o obowiązku noszenia maseczek. Ten obowiązek jest również pod-

czas przebywania w kościele  na adoracji i na Mszy św. Za kościołem ustawione są ławki, 

dla uczestniczących w Mszy św. Będą one ustawione na czas panującej epidemii. 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszystkim ży-

czymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże. 

 


