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1. Z kalendarza liturgicznego – W poniedziałek przeżywamy Święto Świętego Marka, 

Ewangelisty.  

 

2. Dzień Matki – we wtorek przypada Dzień Matki. Dzień wdzięczności naszym mamom, 

które tyle siły i trudu wniosły i wnoszą w nasze życie. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. 

 

3. 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 serdecznie za-

praszamy. 

 

4. Adoracja - Adoracja Najświętszego Sakramentu jest szczególną formą spotkania z Chry-

stusem eucharystycznym. Pragniemy poinformować, że adoracja w naszym kościele odbywa 

się od poniedziałku do soboty od godz. 7.30 do 18.00 a w niedziele od godz. 13.30 do 18.00 

 

5. Spowiedź - Znamy wszyscy drugie przykazanie kościelne. Brzmi ono tak: Przynajmniej 

raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym Komunię św. przyjmować. W naszej polskiej 

religijności istnieje zwyczaj, że do sakramentu spowiedzi wierni przystępują najczęściej  

w okresie Wielkiego Postu, a zwłaszcza podczas trwających rekolekcji, aby podczas świąt wiel-

kanocnych przystąpić do Stołu Pańskiego. Wiemy, że w tym roku z powodu istniejącej epidemii 

obowiązek zadośćuczynienia temu przykazaniu był utrudniony. W niedzielę w Uroczystość Naj-

świętszej Trójcy kończy się okres Komunii św. wielkanocnej. Dlatego przypominamy i zachę-

camy, aby wierni pragnący przystąpić do sakramentu Pokuty i Eucharystii, uczynili to w naj-

bliższym czasie. Przypominamy, że spowiedź w naszym kościele odbywa się podczas Mszy św. 

o godz. 7.00 rano i 17.30 wieczorem. 

 

6. Święcenia kapłańskie - W sobotę, 30 maja o godz. 11.00 w Łodzi w Łagiewnikach, od-

będą się święcenia kapłańskie Ojca diakona Łukasza Rombla, który odbywał w naszej wspól-

nocie praktyki. Prośmy Boga, aby świadectwem własnego życia, wskazywał drogę do Chry-

stusa. 

 

7. Zmarli – w ostatnim tygodniu odszedł do Pana śp.: Edward Pakulski lat 86.   Wieczny 

odpoczynek.  

 

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

dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże. 

 


