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1. W dniu dzisiejszym przeżywamy Uroczystość Trójcy Świętej, oddajemy cześć Bogu 

jedynemu w Trzech Osobach. Dzisiejsza niedziela kończy okres spowiedzi i komunii 

św. wielkanocnej.  

 

2. W poniedziałek w liturgii Kościoła obchodzimy Święto Nawiedzenia NMP, natomiast 

we wtorek przypada ósmy dzień nowenny ku czci Św. Antoniego z Padwy. Msza 

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

niego serdecznie zapraszamy. 

 

3. Pierwszego czerwca we wtorek przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka, zachę-

camy do modlitwy w intencji wszystkich dzieci o czyste i dobre serca dla nich oraz  

o ich duchowy i moralny wzrost.  

 

4. W najbliższy czwartek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chry-

stusa. Msze święte w naszym kościele będą sprawowane o godz. 8.00, 9.30, 11.00  

i 18.00. Ze względu na epidemię Uroczystość Bożego Ciała będzie miała następujący 

przebieg: Po Mszy Św. o godz. 11.00 odbędzie się krótkie nabożeństwo przed Naj-

świętszym Sakramentem, po którym wyruszy procesja eucharystyczna na placu przy 

kościele. Uroczystość zakończymy błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.  

 

5. W oktawie Bożego Ciała przez osiem dni oddajemy cześć Jezusowi 

Eucharystycznemu przez udział w procesji eucharystycznej podczas nabożeństwa 

wieczornego. Zapraszamy w sposób szczególny asystę liturgiczną oraz dzieci sypiące 

kwiatki. 

 

6. We wtorek rozpoczniemy nabożeństwa czerwcowe. W naszym kościele odprawiane 

będą po Mszy Św. wieczornej ok. godz. 18.30, a w niedzielę o godz. 17.30. Zachęcamy 

wszystkich do wspólnego śpiewu Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 



 

7. Pragniemy poinformować, że w miesiącu czerwcu kiedy po Mszy Św. wieczornej 

odprawiamy nabożeństwo czerwcowe, środowe modlitwy do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy będziemy odprawiali przed Mszą Św., czyli o godz. 17.45. 

 

8. W bieżącym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota czerwca. 

W Pierwszy Piątek adoracja Eucharystyczna do godz. 21.00. Spowiedź od godz. 

17.00. Od godz. 9.00 odwiedzimy chorych z Komunią Świętą. W Pierwszą Sobotę 

wymiana tajemnic różańcowych odbędzie się w kościele po Mszy Św. wieczornej  

i różańcu. Natomiast wieczorem zapraszamy na Apel maryjny, który będziemy 

przeżywali o godz. 21.00 przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

9. W najbliższą sobotę 5 czerwca w naszej parafii będziemy przeżywali Uroczystość  

I Komunii Świętej. Podczas Mszy św. o godz. 11.00 dwadzieścioro dwoje dzieci przyj-

mie po raz pierwszy Komunię Świętą. Dzieciom i rodzicom już dzisiaj życzymy praw-

dziwie katolickiego przygotowania do tak ważnej i doniosłej uroczystości. Liturgiczne 

przygotowanie dzieci odbędzie się 1,2 i 4 czerwca o godz. 16.00. 

 

10. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy remont zabytkowego ogrodzenia kościelnego, 

wkład własny parafii wyniósł 22 tys. zł., do spłaty na dzień dzisiejszy pozostało 15 

tys. zł. W związku z tym taca w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na spłatę 

kolejnej raty tej inwestycji. Za złożone ofiary serdecznie dziękujemy.  

 

11. W ostatnim tygodniu odeszła do Pana śp. Urszula Korcz lat 72  

Wieczny odpoczynek…  

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


