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1. Z kalendarza Liturgicznego – w środę obchodzimy święto świętych Apostołów Filipa  

i Jakuba, natomiast w piątek uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika głównego 

patrona Polski. Informujemy, że z racji uroczystości nie obowiązuje nas post piątkowy. 

 

2. Nowenna - We wtorek obchodzimy czwarty dzień nowenny ku czci Św. Antoniego z Padwy. 

Msza św. z modlitwami nowennowymi o godz. 18.00. Wszystkich czcicieli św. Antoniego ser-

decznie zapraszamy. 

 

3. Nabożeństwo - Pragniemy poinformować, że w miesiącu maju kiedy po Mszy św. 

wieczornej odprawiamy nabożeństwo majowe, środowe modlitwy do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy będziemy odmawiali przed Mszą św., czyli o godz. 17.45. 

 

4 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. 

 

5. Zarządzenie – pragniemy przypomnieć, że rząd polski wprowadził zarządzenie, iż w ko-

ściołach może przebywać jednorazowo jedna osoba na 15m2. Czyli w naszym kościele jedno-

razowo podczas nabożeństw może przebywać 30 osób. Bardzo prosimy Parafian o przestrze-

ganie tego zarządzenia. Za kościołem ustawione są ławki, dla uczestniczących w Mszy św. 

Będą one ustawione na czas panującej epidemii.  

 

6. Peregrynacja - W dniach od 15 do 17 maja w naszym kościele odbędą się uroczystości 

setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Relikwie czyli stuła Jana Pawła II oraz relikwie krwi 

uroczyście przywitamy w naszej świątyni w piątek podczas Mszy Św. o godz. 18.00. 

Uroczystości będą trwały do niedzieli włącznie. W przyszłym tygodniu podamy szczegółowy 

program nawiedzenie relikwii św. Jana Pawła II. 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszystkim życzymy 

dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże. 


