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1. Z kalendarza liturgicznego – W czwartek przeżywamy święto świętego Macieja, 

Apostoła, w sobotę obchodzimy święto świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczen-

nika patrona Polski, którego obraz znajduje się w naszym kościele w prezbiterium.  

 

2. Nowenna - We wtorek kolejny 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. Nabożeństwa Fatimskie – w środę po Mszy św. wieczornej rozpoczniemy 

Nabożeństwa Fatimskie, które nawiązują do objawień Matki Bożej w Fatimie. 

Nabożeństwa mają charakter ekspiacyjny i są odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: 

do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. W tym dniu 

wyjątkowo nie będzie nabożeństwa majowego. Z racji panującej epidemii istnieje 

zarządzanie zakazujące organizowania procesji na zewnątrz. Z tego powodu 

nabożeństwo fatimskie odprawimy w kościele. 

 

4. 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. 

 

5. Nabożeństwo majowe - W naszym kościele nabożeństwa majowe odprawiane są 

po Mszy Świętej wieczornej ok. godz. 18.30, a w niedzielę o godz. 17.30 30 i są transmi-

towane przez Internet. 

 

6. Pielgrzymka - Osoby zapisane na pielgrzymkę do Włoch proszone są o zgłaszanie 

się do zakrystii. 

 

 



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

uroczystości setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.  

Relikwie czyli ornat oraz relikwie krwi św. Papieża uroczyście przywitamy w naszej 

świątyni w piątek podczas Mszy Św. o godz. 18.00. Po Mszy św. odprawimy nabożeństwo 

majowe i możliwość adoracji relikwii do godz. 21.00. Drugim dniem nawiedzenia będzie 

sobota. Msze św. będą sprawowane o godz. 7.00 (bez kazania) i o godz. 18.00  

z kazaniem. O godz. 15.00 zapraszamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, które 

poprzedzimy fragmentami przemówień Jana Pawła II. Przez całą sobotę będzie okazja 

do adoracji relikwii. W niedziele zakończenie uroczystości. Uroczystości będą 

transmitowane przez Internet. 

 

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

czymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże. 


