
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

31 maja 2020 r. 

    

1. Dekret Ks. Biskupa - W związku ze zniesieniem przez władze państwowe obo-

strzeń dotyczących limitów zgromadzeń religijnych w kościołach co daje możliwość 

uczestnictwa wszystkim wiernych w liturgii wiernym. Z dniem 30 maja br. Ksiądz 

Biskup odwołał dyspensę od uczestnictwa we Mszy św.  

 

2. Z kalendarza liturgicznego – w poniedziałek obchodzimy święto Najświętszej 

Maryi Panny Matki Kościoła, w czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego  

i Wiecznego Kapłana. 

 

3. Dni odnowy wewnętrznej - W bieżącym tygodniu przypadają dni euchary-

styczne: Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. W Pierwszy Czwartek 

zmieniamy godzinę adoracji będzie się ona odbywała od godz. 17.00 do Mszy św. 

czyli do godz. 18.00. W Pierwszy Piątek adoracja Eucharystyczna pozostaje bez 

zmian czyli od godz. 7.30 do godz. 21.00. Zapraszamy do udziału w adoracji. 

Znajdźmy w tym szczególnym czasie chwilę na spotkanie z Chrystusem euchary-

stycznym. Od godz. 9.00 odwiedziny chorych z Komunią Świętą. Natomiast  

w Pierwszy Piątek miesiąca spowiedź dla dzieci, młodzieży i dorosłych odbędzie się 

od godz. 15.00. W Pierwszą Sobotę czerwca po Mszy św. wieczornej spotkanie wspól-

not Żywego Różańca. 

 

4. Spowiedź - Znamy wszyscy drugie przykazanie kościelne. Brzmi ono tak: Przy-

najmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym Komunię św. przyjmo-

wać. W przyszłą niedzielę w Uroczystość Najświętszej Trójcy kończy się okres Ko-

munii św. wielkanocnej. Dlatego przypominamy i zachęcamy, aby wierni pragnący 

przystąpić do sakramentu Pokuty i Eucharystii, uczynili to w najbliższym czasie. 

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

o godz. 7.00 rano i 17.30 wieczorem.  

 



 

5. Nabożeństwo czerwcowe - W naszym kościele nabożeństwa czerwcowe odpra-

wiane są po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30, a w niedzielę o godz. 17.30. Za-

chęcamy wszystkich do licznego udziału w tym pięknym nabożeństwie. Dzięki tej 

modlitwie można kontemplować miłość Serca Pana Jezusa. Każdorazowe zawołanie: 

zmiłuj się nad nami, jest wołaniem o miłosierdzie i potrzebne łaski, tak dla poszcze-

gólnych osób, jak i całego Kościoła. 

 

6. Nabożeństwo - Pragniemy poinformować, że w miesiącu czerwcu kiedy po Mszy 

św. wieczornej odprawiamy nabożeństwo czerwcowe, środowe modlitwy do Matki 

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

 

7. Apel Jasnogórski – w Pierwszą Sobotę czerwca zapraszamy na Apel maryjny, 

który będziemy przeżywać o godz. 21.00 przed obrazem Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy. 

 

8. Nowenna - We wtorek kolejny dzień nowenny ku czci Św. Antoniego z Padwy. 

Msza Św. z modlitwami nowennowymi o godz. 18.00. Wszystkich czcicieli św. Anto-

niego serdecznie zapraszamy. 

 

9. Sakrament bierzmowania – Informujemy, że 23 czerwca tj. wtorek o godz. 

16.00 młodzież naszej Parafii otrzyma sakrament bierzmowania. W  tej Mszy św. 

będą mogli uczestniczyć tylko rodzice młodzieży przyjmującej ten sakrament. Pro-

simy o modlitwę w intencji naszej młodzieży, aby obficie rozlały się w ich sercach 

dary Ducha Świętego. Informujemy również, że rocznica Pierwszej Komunii Św. 

odbędzie się w niedziele 28 czerwca na Mszy św. o godz. 11.00. O liturgicznym przy-

gotowaniu dzieci rocznicowych poinformujemy w późniejszym terminie. 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszystkim 

życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże. 


